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Praefatio. 

Hoc volumine continentur tres libri postremi de 

bello Judaico ae praeterea duo libri contra Apionem. 

De ills in quinto volumine quantum satis videbatur, 

disputavimus; nunc autem sciendum est libros contra 

Apionem servatos esse in codice Laurentiano plutei 

LXIX 22, qui omnium codicum fons et archetypus est 

habendus, unde sequitur reliquos libros tuto negligi 

posse. Eusebius tamen qui haud pauca ex hoec Fla- 

viano opere excerpsit, usus fuisse videtur codice al 

quanto meliore itemque vetus versio Latina interdum 

haud frustra inspicietur, praesertim ut suppleatur 

lacuna quae in Graeco libro inest ab II ὃ 52 usque 

ad 8 113. | 

Sequitur ineptum opusculum de Maccabaeis, in quo 

recognoscendo nihil mihi praesto fuit praeter colla- 

tiones Havercampianas. Quinque sunt praesertim Pari- 

sini libri, inter quos eminere videntur Α et R; sed 

pauci credo totum libellum perlegent, in quo ne mica 

quidem salis inest. 
a* 



IV PRAEFATIO. 

Indicem Bekkeri ad novos paragraphorum numeros 

accommodavi et paucis quibusdam locis supplevi et 

correxi; sed longe plenior et utihor index est quem 

Niesius nuper edidit; religio tamen fuit eius scrinia. 

compilare. 

Amstelodami, mense Sept. 1895. 

S. A. N. 



Adnotatio Critica. 

Belli Iudaici. Libr. quint. $8 1 oov acc. ex L. — 8 2 ἀνακμά- 
σασαν PV, ἀκμάσασαν AML, ἐνακμάσασαν ex corr. R, ἐναναχμά- 

σασαν C. — $ 8 κακόν MVR, κακῶν PALOC. —84 καὶ καϑάπερ᾽ 

χαϑάπερ γάρ Dest. — $ 4 ὁρμᾶν. ᾿Ελεάξαρος γάρ L, ὁρμᾷ, 

οὕτως ᾿Ελεάξαρος PAMVRC. — $7 δέ: δὲ τούτοις LExc. Peiresc. — 

8 7 ἐνδοτέρω Herw., ἐνδότερον vlg. — 8 8 moeyucvov: ἀπαρχῶν 

Dest. — 8 8 ἐγκαϑήμενοι τὰ πολλά P, plerwmque in locis suis 

otiosi manebant Lat. ἐγκαϑιστάμενοι τὰ πολλά AMVO, ἐγκα- 

ϑισάμενοι τὰ ὅπλα L Exc. Peiresc., ἐγκαϑισάμενοι τὰ πολλά R. — 

8 8 δὲ τῇ δ᾽ ἐν PA, δ᾽ ἐπί Dest. — 8 10 πανταχοῦ" πανταχό- 
ὃὲν RCLugd. — 8 11 ἑαυτῷ τύραννον αὐτοτύραννον PA. — 

8 11 προσηγάγετο C, προσεισήγαγεν L, προσήγαγε PAMR, 
προεισήγαγε V. --- $ 11 αὐτοῖς Exc. Peiresc. Huds., αὐτός codd., 
quod probat Hlw. — $ 13 εὐμαρῶς LVRO, ἰσχυρῶς PAM, 

εὐχερῶς Dest. — $ 14 αὐτῷ καί. αὐτῷ Df. — S 15 ἀδεέστερον 
acc. ex L Exc. Peiresc. — 8 15 xol περί᾽ καίπερ περί PAMLR. 

— 8 18 παντοδαπῶν᾽ παντοδαπόν P. — ὃ 19 περικαϑαροῦντες 

Huds., περικαϑαιροῦντες PAMVRC, πυρὶ καϑαίροντες LExc. 

Peiresc. pwrgatwri flammis Lat. πυρὶ καϑ'αροῦντες Ns. — 8 19 

ποιήσασα MHuds., πλήσασα codd., πλήσασα sig Dest. — 8 19 

ἐξιλάσει Cardwell, ἐξιλάσῃ vlg. — 8$ 21 ἀντιστασιωτῶν᾽ cf. HSt. 

L 2. p. 991 D. — 8 23 ἐπεξέϑει Df, ἐπεξέϑεεν PAMLVR, 
ἐξέϑεε OC. — 8. 34 παρεσκεύαστο Nr., παρεσκευάσατο vlg. — 

8 25 ἐρημίας" ἐρημίᾳ Huds. — $ 25 οἰκείας" οἰκεῖον Huds. — 

$ 26 ὕπερ' ᾧπερ Dest. — 8 28 τῶν εἴσω κακῶν suspect. Ns. — 
8. 28 οἰκείων LExe. Peiresc. εἴσω rell. — 8 32 ἀεί LVRCExo.- 

Peiresc., óf£e; PAM Lat., neutrum placet, Ns. — $ 33 παρείϑησαν 



VI ADNOTATIO CRITICA. 

MVROC, παρεῖσαν ῬΑ, παρῆσαν L. — $ 84 &zóvowv: ἀπόπνοιαν 
vel ἀποπνοήν Dest. — 8 34 ἀπὸ τῶν: τῶν PADest. — 8 36 

μεγίστοις" τοῖς μεγίστοις L Exc. Peiresc. — 8 39 αὐτῷ τὸν πόνον 
ἀπέδειξε PAMVRO, ἀπέκλεισεν αὐτῷ τὸν πόνον L. — 40 
ἐπέστειλεν" ἐπιστείλας L. — $ 42 πᾶσαι MVRO, πολύ P, πάλιν 
A, πάλαι L, plura quam dudwm Lat. — $ 45 ἄρχων om. M, 

ἄρχειν Huds. — 8 46 ἐξ ἀδήλου" ἔτ᾽ ἀδήλῳ Ns. — 8 47 προϊόντι" 

προσιόντι LVRC. — 8 47 προῆγον᾽ προσῆγον LC. — 8 48 

cxAzwyxvoi: σαλπικταί Α. — 8 δ ἑσπέραν LOCLat, ἡμέραν 
PAMVR. — 8 51 διέχων" διέχοντα C. — 8 52 εἰ πρός" εἴ πως 
πρός Cob. — 8 53 πέπυστο Lugd., πέπειστο rell., audierat Lat. — 

8 53 ὑπεπτηχότα ML, ὑποπεπτηχότα PAVROC, ὑποπεπτωκότα 
Huds., oppressum Lat. — 8 54 πυλῶν" πύργων MVRC. — 8 56 

ἐγκλίνασι Bk., ἐκκλίνασι codd. — 8 56 ὑποτέμνονται Cob., &zo- 
τέμνονται codd. — 8 57 ἐκτετάφρευτο᾽ ἐτετάφρευτο Df. — 8 57 

τοίχοις" κήποις MLVRC. — 8 58 καὶ ---λεωφόρον PAML, oi δὲ 

ἀνὰ τὴν λεωφόρον VR C. — 8 58 βασιλέως: Καίσαρος Lugd. — 

8 60 παρέστη μοι MVRC, παρέστι L, πάρεστί μοι PA. — 8 68 

διαχωρισμός LVRC, χωρισμός P AM. — 8 θά συνήπτοντο LVRC, 
συνῆπτον PAM. — 8 64 τὸ ἐξανοίγειν — κυχλωϑῆναι" viam 

cum Tto patefacere priusquam circumventus opprimeretur Lat. — 

8 64 συνεξανοίγειν PAMVRO, συνεξανύτειν L. — 8 64 xat: 

om. CLat., óc? Nr. — 8 64 φϑάσαντα᾽ φϑάντα L, φϑάσαι M, 
φϑάσαντι C, φϑάσαντα P AVR. — 8. 66 ἄσχετος Lugd., ἄσκεπτος 

rell. — 8 67 πρόεισιν Bk., πρόσεισιν vlg. — ὃ 67 ἐτύμως LC, 

ἑτοίμως rell. — $ 68 τετρυμένους Ns. Cob., τετριμμένους codd. — 

8 68 διέχων" διέχον C. — 8 68 τὸ δὲ πέμπτον" τῷ δὲ πέμπτῳ 

Huds. — 8 70 ᾿Ελαιῶν- ᾿Ελαιῶνα Lint. cf. Krenkel. Ios. et Lucas 

p. 125. — $ 18 μέλλοιεν Cob., μένοιεν vlg. — ὃ 14 ἐξεβόησαν" 
ἐξεβόησέ τις L'Lat. — ξ Τό ἁρπάσαντες" σπάσαντες VC. — 8 Τὸ 

Ρωμαίοις Τ,1,8., πολεμίοις rell — 8 16 ϑαρρήσειν L, ϑαρσεῖν 

rell. — 8 77 ἐφϑάνοντο LC, ἐφονεύοντο PAMVR. — 8 τὸ 

εἰδότας" εἰωϑότας Nr. — 8 80 ὁπότε uív: ὁπότε μέντοι Dest. — . 

$ 80 οἱ καταλαμβανόμενοι: καταλαμβανόμενοι Dest. — ὃ 81 

ἐδόκει LLat., δοκεῖ rell. — 8 81 τότε &v: τότε LVR.C. — $8 81 

ἀγγελϑέν PAM, ἀπαγγελϑέντος L, ἀγγελϑέντος VRC. — 8 88 
διεξέπαισαν Cob., διεξέπεσον vlg. — 8 84 μέσης ἡμέρας" μεσημ- 



ADNOTATIO CRITICA. VII 

βοίας L. — $ 86 ἐμβολήν LC, συμβολήν PAMV, συμβουλήν R. 

— 88 ἀποπληροῦν ὄντα PA M, ἀποπληροῦντα τόν L, ἀποπλη- 
ροῦντα VRC. — 8 88 ῥοπήν: τροπήν VRC. — 8 90 ὁρμήν Df, 

ἰσχύν codd. — 8 90 ἑκάτερον LVROC, ἕτερον PAM. — 8 94 

χλίναντες" *Aivovrag Huds. — $ 95 χωροῦντες: ὑποχωροῦντες 

Herw. — 8 95 ἐπὶ πόδα Cocc., ὑπὸ πόδα vlg. — ὃ 97 προσ- 

ϑέντα Dest., προστυϑέντα vlg. — 8 98 ϑύραϑεν LZon., 94oo£s 

rell. — 8 98 ἔνδον — ἐπηγείρετο PAMVRC, τὸν ἔνδον ἡ στάσις 

ἐπήγειρεν LLat. τοῖς ἔνδον ἡ στάσις ἠγείρετο Zon. — $ 100 

ἐνσκευάσας L, συσκευάσας PAMVRC. — 8 108 ἀνήγετο L, 

ἐνήγετο PA M, ἀνελέγετο VRC, ἤγετο fort. Ns., ἐνύττετο Nr. — 
8 105 τριμερής" τριμερίς PA. — $ 106 ὅλῃ" ἄλλῃ vertit Lat. — 

8 107 περιφράγματος AMVRO, περιφραγμάτων L, διαφράγματος 

P. — 8 107 δένδρων: δενδρώνων Hlw. Dest. — S8 108 καλου- 

μένῃ Bk., ἐπικαλουμένῃ vlg. — 8 110 τολμηρότεροι ΕΟ, τολμηροί 

PAM, τολμηρότατοι L. — 8 112 ὁρμήσαντες AL, ὁρμήσαντας 

PMVRC. — 8 115 φϑάνουσι D£, ἔφϑασαν vlg. — 8$ 115 προ- 

τεταγμένων ed. pr. προστεταγμένων P AMVRC, προστεταγμένον 

L. — 8 116 zéiqs: πόλεως L. — ὃ 118 διαφυγεῖν PAML, 

καταφυγεῖν VRC, διεκφυγεῖν Ns. — $ 118 καὶ τῶν ἡγεμόνων 

M et A corr, τῶν ἡγεμόνων καί PALVROC. — 8 119 μέχρε 
AMVRLat. καὶ μέχρι PLC. — 8 120 δελεασϑέντας" ὡς δελεα- 

σϑέντας Dest. — $ 121 τούτοις" τούτους ΑΔ. --- 8 124 λιποτάκτην᾽ 

λειποταχτεῖν LVRC. — $ 126 χρήσεσθαι Dest. Nr. χρήσασϑαι 

PL, χρῆσϑαι AMVRC. — 8 126 παρείϑησαν VRC, παρεῖσαν 

PA, παρῆσαν ML.—8132 πεφραγμένων P A MVRC, περιπεφραγ- 

μένων L. — 8 133 πρὸς &oxvov ΕΟ, ἀπ’ ἄρχτου AML, 

&z&oxvov P, ἀπ᾿ ἄρκτων Dest. — $ 185 καλουμένου ὄρους 

PAMVROC, ὄρους L, recte. — 8 186 χεχύχλωτο M. et A corr., 

ἐκύχλωτο PAVRO, ἐκυκλοῦτο L. — $ 187 καὶ τήν᾽ κατὰ τήν 

Nr. — β 139 ἔχωσαν" ἔχων L. — $ 139 καὶ ταύτῃ" καὶ ταύτης 

C. — 8 144 λεγόμενον LV RC, καλούμενον M, om. PA. — 8 145 
. πύργου VRC, om. PAML. — 8 145 συνῆπτε: συνῆπτο Lugd. — 

8 147 μήτηρ Huds., ϑυγάτηρ codd. — $ 147 περιβόλῳ συνάπτον 

MLVR OC, περισυνάπτων P, περισυνάπτον À, παρασυνάπτον Dest. 

— 8 149 ὡς καί M, καί rell, ὥστε καὶ Huds. Hlw. — 8 152 τῶν 

ταύτῃ MVRC, ταύτης PA, τῶν ἐν αὐτῇ L, ταύτης τῆς: Dest. — 



VIII ADNOTATIO CRITICA. 

8 152 στάσεως στάσει Dest. — 8 158 δυναμένοις VRC, δυνά- 

μενον PAML. — $ 154 δέκα Of δέκα δ᾽ ἐπί Dest. — 8 154 
αὐτό LV RC, αὐτῷ καί P, αὐτὸ not Α, αὐτῷ M, αὐτίκα Dest. — 
8 156 αὐτὸ τὸ τεῖχος" αὐτοτεῖχος PA, épse murus Lat., αὐτοὶ 

τεῖχος coniecerit aliquis, Ns. — 8 157 ἐκεῖ — &voóowv  tortuosi 
latique singulorum ascensus Lat. — $ 167 ἐκεῖ πλεῖσται καὶ 

πλατεῖαι LV RC, ἕλικές vs πλατεῖαι καί PAM, ἕλικές vs καὶ 

πλατεῖαι Dest. Incideram equidem in κλεισταί pro πλεῖσται, Nr. 

— 8 163 ἕκαστον PAM, f£x«ovog LVRO. — 8$ 164 τῶν ὄμβρων 

LC, ὄμβρων PAMVR. — 8 165 τέγη PAMLat.,, τε LVRC. — 

8 166 δ᾽ αὐτοῦ — ὕψος L, δ᾽ ἦν τὸ ναστὸν αὐτοῦ ὕψος 

PAMVRC, ὧν pilae modwm farta et solida eius altitudo swrgebat 

Lat. — 8 168 μᾶλλον ἤπερ ὁ πρὸ αὐτοῦ MLVRC, ἡ περιαυτοῦ 

PA, corruptus locus est. — 8 171 ὀχυρωτέρους LVROC, ἐσχυρο- 
τέρους PAM. — $ 177 διάστημα κεκοσμημένοις δέ: δὲ διάστημα 

κεκοσμημένοις Hlw. Ns. --- 8 1717 ἑκατοντακλίνους" ἑκατοντα- 

τρικλίνους L. — 8 179 διαφοραί — μυρίαι - διαφορὰ --- μυρία 1,, 
quod placet Ns. — 8 180 πανταχοῦ LV RC, πάντα PAM. — 

8 181 πολλαχοῦ MVRC, πανταχοῦ P AL.— $ 188 κατεφλέχϑησαν 

add. C. Debuerat certe κατεφλέχϑη, sed cf. G. Schmidt p. 466. 
— $ 185 ἐπετέϑη᾽ εἶτ᾽ ἐτέϑη L. — $ 187 ἐκ ῥίζης om. LVRC. — 
8 187 τριχῇ spur, Dest. — 8 187 κύχλῳ LVRC, κυκχλόϑεν 
PAM. — 8 187 ἀνεπίμπλασαν: ἐνεπίμπλασαν Herw., sed cf. 

$8 218. — S8 188 xol πλείονος L, ἐκ πλείονος PAMVRC. — 

8 189 ἡ τοῦ ML, τοῦ rell. — $8 190 τηλικούτων τοιούτων VRC. 

— 8 190 ἐφεστήκεσαν" ὑφεστήκεσαν L. — $192 παντοδαπῷ λίϑῳ 

Dest., παντοδαπῶν λίϑων vlg. — $8 198 διειργασμένος" ἐξειρ- 

γασμένος Nr. — 8 194 μηδένα P AVR, μὴ δεῖν MLC. — 8. 196 

χκαίπερ᾽ καὶ ὑπέρ PA, καὶ περί C. — 8. 196 τοῖς βαϑμοῖς VRC, 

βαϑμοῖς L, τοῦ βαϑμοῦ PAM, τοῦ βάϑρου Dest, τοῦ βάϑους 
Ns. Equidem dubius haereo; cf. 8 206. — 8 196 εἴσω τὸ εἴσω 

Ns. — 8 198 πεντέβαϑμοι VRC, ἕνδεκα βαϑμοί P AM, ἑνδεκά- 
Bo9uor corr. A, ἕνδεκα L, cf. 8 206. — 8 200 τετραμμέναι 

Cob., ἐστραμμέναι vlg. — ὃ 200 yofogvioxiov: γαξοφυλακείων 

LVR. — $ 200 πλὴν τοῦ: ἀπλέτου VRC. — $ 201 χαλκοῦ" 

πύλη add. M. — $ 201 ὑπεραίρουσα Cob., ὑπεράγουσα vlg. — 

$ 203. ὑψηλάς Cocc., ὑψηλαί codd. — 8$ 205 ἀνάτασιν  Lugd., 

KITE RE MCN UCM 



ADNOTATIO CRITICA. IX 

ἀνάστασιν vlg. — $ 208 ἀχανές Hlw. ΒΚ., ἀφανές vlg. — $ 208 

ἔσωϑεν MVRO, ἔξωϑεν PAM, extrinsecus Lat. — $ 209 τοῦ — 

ὕψος" cwm autem interior eius. pars dwplici tecto: fulgeret, 

adiacens ei prima porta patebat inm altitudinem perpetuam Lat. 

— 8 210 καὶ τὰς χρυσᾶς" χρυσᾶς καὶ τάς Bk. — 8 211 ἤδη δή 

Dest. — $ 211 ὄψεως ἡ ἔνδον PAM Lugd., om. ΤΥ RCLat. — 

8 215 εἴκοσι" εἰκοσιτεσσάρων L. — ὃ 21V διήρτηντο Hlw., 

διήρηντο vlg. — 8 218 καὶ τῆς LV R, καὶ τῆς τε PAMC, καὶ 

γῆς τῆς τε Hlw. Ns. — S$ 218 οἰκουμένης" τῆς οἰκουμένης Nr. — 

8 221 ὑψηλόν L, ὑψηλότερον rell --- 8 222 κεκαλυμμένος" κεκα- 
λυμμένον Lugd. — $ 222 ἀπέπαλλεν- ἀπέλαμπεν L. — $ 223 

εἰσαφικνουμένοις" ἀφικνουμένοις P AM. — 8 227 γονορροίοις 

- παρελϑεῖν᾽ gonorrutos hoc est semine fluentes itemque leprosos 

tota. civitas arcebat et feminis menstrua fluentibus clausa, erat, 

Lat. — 8 227 τὸ δ᾽ ἱερόν: τὸ διεῖργον τὸ δ᾽ ἱερόν PAM, τὸ 

διεῖργον V RLugd., εἶχεν τὸ διεῖργον L, διδίργετο C. cf. Ant. ΠῚ 
$ 261, B. 7. VI 8ὶ 426, c. Apion. Il 8 1083, Praef. Ns. p. XXV. — 

8 9227 ἐμμηνίοις Lugd., ἐμμήνοις rell. — 8$ 229 δέει" ἀεὶ δέει 
PAMLügd. — $ 230 ἦν Dest., ἢ PAL, om. MVRC. — 8 231 
ποδῆρες MVRC, ποδήρη PAM. — 8 232 προσηλοῦσα᾽ προσει- 

λοῦσα LV, quod verum esse Herw. vidit. — $ 233 ἐνδυτοῦ: 

ἐπενδύτου L. — 8 236 οὐκ ἐφόρει" ἐφόρει Bonfrerius. — $ 236 

τὸν ἄλλον χρόνον L V RC, χρόνιον PAM. — 8 236 ὁπότε δέ" 
ὁπότε Bern. et Bonfr. c. Lat. — 8 237 ἐπὶ τούτοις" περὶ τοῦτον 

L. — 8 289 καὶ κατιέναι" ἢ κατιέναι P. — $ 240 ἀνάστημα L, 

διάστημα PAMVRC. — 8. 241 αὐλάς᾽ αὐλαῖς (Ὁ) Ns. — 8. 245 
κατὰ Óf: κατὰ δή Dest. — $ 246 τῷ ἱερῷ MLVRC, τὸ ἱερόν 

PA. — $8 241 ἀποχρώντως εἴρηκα MLVROC, ἀπόχρη PA. — 

8. 262 μέχρι ML, ὃ μέχρε PAV RC. — 8 252 ἦν ἐστιν LLat. 

— 8 253 τὴν "ἄκραν C, τῆς ἄκρας AMLVR, τὰς ἄκρας P. — 
$ 253 καὶ τά ΠΥ ΒΟ, τά P AM. — $254 χώραν" τὴν χώραν L. — 

$ 255 ὑπονήψαντες" ὑπόνοιαν ἐκνίψαντες L. — $ 201 ὀχυρώτερα" 

ἰσχυρότερα L. --- 8 258 προσβάλοι P AR, προσβάλλοι RC, προσ- 

βαλεῖ M, προσβάλλει V. — 8 259 ἦν που VRC, ἦν PAML. — 

.8 261 ὀνόματι V RC, ὄνομα P AML. — 8.262 ἅμα τε οὖν Hlw., 
ἅμα τε σύν cOdd., ἡγεμόνα vs σὺν τάγμασιν Huds., ἅμα vs Df, 

ἅμα τε καί Dest. — 8 262 συμφέροντας" συμφύροντας P, συμ- 



Xx ADNOTATIO CRITICA. 

φοροῦντας LZonar. — ὃ 263 καὶ καταπέλτας" καταπέλτας Df. — 

8 264 συμφερομένων" ovugvoovuévov L. — 8 266 ἔξω MLVRC, 

ἔξωϑεν PA. — 8. 267 ἔγγιον ed. pr., ἐγγίων MVRC, ἔτι óv 
PA, ἐγγίξων L. — 8$ 268 ὀλίγοι" ὀλίγων P, ὀλίγον VRC. — 
8 268 τόξοις" καὶ τοῖς ὀργάνοις suppl. L. — $8 269 χαρακωμάτων" 

χωμάτων L, vallum Lat. — 8 269 δεκάτῳ: δωδεκάτῳ Lugd. — 

& 270 oi βαλλόμενοι πέτροι MV R, αἱ βαλλόμεναι πέτραι P AL C. 

— 8 910 πλέον L, πλεῖον MV RC, πλείονας PA. — 8 212 οὖν" 

γοῦν Dest. — 8 272 ὁ ἰός Huds. vel ἰού, ὁ υἱός codd. — 8 272 

ἤει" ἴοι Ns. — 8 275 μολιβδίδι Huds., μολιβίδι codd. — 8 276 
ἰδόντες" εἰδότες ῬΑ. — $ 219 ἰδίων" οἰκείων L. — $ 219 δια- 

φορῶν MLVRC, διαφόρων PA. — 8 284 ἄφνω Nr., ἀφανοῦς 

vlg., ἀφανεῖς Cocc. — 8 288 αὐτός" αὐτοῖς L. — ξ 288 éyxA- 

ναντος Bk. ἐκχλίνοντος PLAcorr, éxAivovvog A, ἐκκλίναντος 

MVRO, ἐγκλίνοντος Ns. — ξ 290 τινί om. LVR. — $ 290 

᾿Ιδουμαίοις PALHeges., ᾿Ιουδαίοις MVRCLat. — $ 292 ἕνα 

CLat., ἀνὰ PAMVR, διά L. — 8 294 «àv: ἐπὶ τῶν Lugd. — 

8 294 ἀπορούμενοι Lugd., &zoóvoóusvor rell. — $ 297 βρῖϑος 

LVRC, βάρος PAM. cf. Praef. Ns. p. XXIX. — $ 300 φυλάτ- 

τειν add. C. — 8 303 προσβολάς Lugd., δέ add. rell. — $ 304 
πρὸ τῶν᾽ τῶν V RC. — 8 304 μνημείων μνημείου P A. — 8 304 
τοῦ ἀρχιερέως om. LLat. — $8 304 ἐφράξαντο: ἔφραξαν τό 

Huds. — $ 305 ἐπί Huds., ἀπό vlg. Dubito. — 8 305 ὄντες 

ἄπειροι del. Hlw. — 8 305 δ᾽ ἐν PAM, δέ LVRC. — 8$ 306 
ἰσχὺς μετ᾽ ἐμπειρίας LVRC, uev ἰσχύος ἐμπειρία PAM, forti- 

tudo ac scientia Lat. --- 8 800 ἐν συμφοραῖς" ἐν ταῖς συμφοραῖς 

M. — 8 306 προσῆν --- κρατήσειν" ad haec autem et illis suberat 

spes salutis et Romanis citae victoriae Lat. — ὃ 306 ἣ καί ὡς 

καί Nr. — $ 808 ἀμφοτέροις" add. ἡ νύξ MV RC. — 8$ 308 ózó- 
κατά PAM. — 8310 ἡ τῆς suppl. Bk. — 8 311 κέρδος" καρπός 
VR. — $ 313 πρὸς τὴν ἐμβολήν MLVRC, τῶν ἐμβολῶν PA, 

hoc impetu Lat. τῶν ἐν βολῇ Dest. — 8 818 ἄτρωτος Hlw., 

πρῶτος codd. — 8 316 χαὶ τήν᾽ τήν Dest. — 8 318 σαλευομένου 

L, Avouéívov rell — 8 320 συνήδεσθαι" ὑπερήδεσϑαι Hlw. — 

8 320 διδόναι δέ Hlw., διδόναι vs L, διδόναι ys VRO, ys 

διδόναι PAM, καὶ διδόναι Dest. — 8 322 ὡς οὐκ ἐπὶ ὀλίγον" 

ἕως ἐπὶ οὐκ ὀλίγον) Nr. coll. 8 264. — 8 822 ἀρχήν ὁρμήν L. 
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— 8 828 διῆράν vs Lugd., διήρουν τε rell, διάραντες Dest. — 
8 325 é£msüsiwvv: ἐπεδείκνυε G. Schmidt p. 475. Itidem 8 524. 
— 8 321 καλοῦντος" προσκαλοῦντος. — ὃ 330 ὑπ᾽ αὐτῷ L, ἐπ᾽ 

αὐτῷ PAMVRC. — 8 330 ἁλάμενοι Df, ἁλλόμενοι vlg. — 
8 384 ἅμα μὲν τοῖς C, ἀλλὰ τοῖς μέν PAM, ἀλλ᾽ ἅμα τοῖς μέν 
L, ἅμα τοῖς μέν VR. — 8 884 ἐδίδου LLat, ἐξόδου MVR, 

ἕξειν PA, ἐξόδου ἐδίδου C, ἐξιέναι Dest. — 8 884 σώσειν Dest., 

δώσειν vlg. --- 8$ 88 ὅλην Lugd., ἄλλην rell. — 8817 καϑαλ- 
Aóusvovi: καϑαλάμενοι Cob. --- 8 8388 ἀπολειφϑεῖσι" ἀποληφϑεῖσι 

Dest. — 8 338 πληϑύοντες Df, πληϑύνοντες vlg. — ὃ 339 

ἐώϑουν Nr. ἐξώϑουν vlg. — $ 342 ἐξεώσϑησαν Df., ἐξεωϑήσαν 

PAMVRC, ἐξώσϑησαν LZon. — $ 342 παρελϑόντες LVRC, 

παρελϑόντων PAM. — 8 344 ἐπεῖχε: Ns. alicubi invenisse 
videtur κατεῖχε. — 8 845 τοῦ — δαπανωμένων Lugd. τὸ 

δ᾽ ἐναντίον πλῆϑος ὥσπερ βάρβαρον (PL, βαρβάρων AM, βαρ- 
βάρων βάρος C, ὑπὸ βαρβάρων βάρος VR, βαρβάρων βαρβάρους 

Lint., βάρος ὃν Cardwell., βάρος ἀργόν Dest.) ἥδοντο δαπανώ- 
μενον. — 8 846 χκαταρριφέν᾽ κατερειφϑέν Df. — 8 847 κατέρ- 

ouis κατήρειψε Df. — 8 350 προσήεσαν᾽ προήεσαν Ns. ex Lat., 

μεστὰς Tv: ὁρᾶν supplet Hlw. — ξ8 862 ὑπεριδεῖν ALVRC, 
ἰδεῖν P, κατιδεῖν M. — 8 8359 δυσεργότερα L V RC, δυσέργαστα 

PAM, δυσεργέστερα Dest. — ὃ 361 αὐτός Hlw. Dest., αὐτούς 

PAMC, αὐτοῖς LVR. — 8 361 z«osmuuévqv: παρ᾽ ὀλίγον 
παρειλημμένην vel simile ex 8 369 Dest,, περιειλημμένην Nr. — 
$ 361 τάχ᾽ ἄν Cob. Dest, τάχα vlg. — 8 362 ἔξω τε Ns. ex 

Lat, ἔξω PAM, ἐξωτέρω LVRC. — 8 362 ἀπαϑεστέρους" 

ἀναισϑητοτέρους L, ἀπηνεστέρους Nr. — 8 364 ἦ wüv: καὶ μήν 
Herw. — 8 864 καρτερώτερα᾽ καρτερώτατα C. — 8 861 εἶναι" 

στῆναι Nr. coll. 8 4183. — $ 371 ἐπεισπίπτοιεν LV, ἐπιπίπτοιεν 

rell. — 8 371 πόλεμον᾽ πολέμιον C. — 8 311 δύνανται" δύναιντο 

LVRC. — 8 312 πρίν Krebs., πρό vlg. — 8 373 λαβόντα PAM, 
λαβών LVRC. — $ 374 μαχεῖσθαι Ns., μάχεσϑαι vlg. — $ 376 

δειλοί PA, δείλαιοι MLVRC. — 8 376 συμμάχων: συμμάχων 

συμφορῶν L. — $8 811 χῶρον᾽ χορόν Hlw. — 8 380 ὑφ᾽ ῬΜΥ͂Ο, 

ἐφ᾽ ALR. — 8 381 uév: μὲν αὐτῷ PAML. — 8 881 ἐδωρήσατο 

Lugd., ἐδωρεῖτο rell. — $ 381 σιγῶ ἤ om. PAML. — 8$ 382 
χερσί" τὴν ὠμότητα add. L. — 8 384 ὑπὸ Σύρων PAVR, ὑπ᾽ 
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"Accvolov MC, ὑπὸ Σύρων καὶ 'Aforiov L, cf. Praef. Ns. 

p. XXXV. — $ 388 Ἑβραίους" τοὺς Ἑβραίους Dest. — 8 391 

αὐτῷ αὐτόν V R. — 8 393 οὐ γὰρ ἄν Dest. Cob., o? γάρ vlg. — 
8 394 ἔτη ἐπὶ ἔτη L. — $8 398 πλημμελοῦντα᾽ πολεμοῦντα L. — 

8 899 πρόσεστι" προσέστη Ns. — $8 400 ὅταν L, ὅτε PAMVRC.. 

& 400 πείϑωσι" πείϑουσι M VR, περιϑέωσι C, περιέπωσι, Dest. 
— 8 402 ἐμφυλίοις" ὁμοφύλοις L. — 8 402 παραλύοντες sig 

τὸν ἡμέτερον νόμον C, sig τὸν ὑμέτερον παραλύοντες vóuov.L, 

παραλύοντες καὶ νόμων P AM V RLugd., multa per legem nostram 

de swis moribus derogantes Lat. — 8 407 ἔκλασεν PAML, ἐκό- 
λασεν V RC. — $ 409 ἀνά: κατά L. — $ 409 μὲν γάρ᾽ μέντοι 

vel ye μήν Ns. — 8 409 ὑμῖν" ἡμῖν Lugd. — 8 410 ἐπιλείπουσαν 

PAM, ἐπιλιποῦσαν MV RC. -- 8 410 πρό PAMVRC, ἔξω L. 
— 8 410 ἀμφορεῖς ΝΟ, ἀμφορέας PAM, ἀμφοτέραις L. — 

8 A10 ὠνεῖσϑε Nr. ὠνεῖσϑαι vlg. — 8 411 πεπείραται Ns., 

πεπείρασται PAM VR, πεπείρασϑε L, πεπείρασϑαι C. — 8 411 

dA ἡλίκον) Nr. — 8 418 ὑμετέροις LVROC, οἰκείοις P A, 

οἰκείοις ὑμῶν M. — S$ 414 γενήσεται Hlw., γένηται vlg. — 
8 415 ὁδός" ἐλπίς L. — $ 416 φλόγα PAM, φλόγας LV RC. — 

S8 418 εἰ μὴ ταῦτα γνησίοις" si δὴ ταῦτα σχληροῖς coll. 8 515 

Herw. -- 8 418 ἑκάστῳ γενέσθω PAMLC, ἑκάστων ἔστω VR. 
— 8 422 αὐτούς Huds. αὐτό codd. — 8 422 πρὸς αὐτομολίαν 

MC, προσαυτομολεῖν P A, πρὸς αὐτομολεῖν VR, πρὸς τὸ αὐτο- 

μολεῖν L. — $423 παρεφύλαττον Ns. Cob., περιεφύλαττον vlg. — 

$ 494 προφάσει γάρ MLV RC, καὶ προφάσει P Acorr., προφάσει 

Α΄, καὶ γὰρ προφάσει Ns. — $ 421 ἀντηλλάξαντο᾽ ἀντικατηλ- 

λάξαντο L οὐ Euseb. codd. plurimi. — ξ 428 ὑφέλκοντες" 

ἀφέλκοντες Euseb. prob. Herw. — 8 429 ἐλεξδινή" ἐλεινή Lint. — 

8$ 429 αἰδῶ V RHeges, αἰδώς PAMLCLat. Euseb. — 8. 432 
τροφήν AL CEuseb., τροφῆς PM VR. — 8. 432 ἐξαράξαντες- 
ῥήξαντες L, εἰσαράξαντες Euseb. codd. quidam, ῥήσσοντες Zon. 
— 8 432 φαρύγγων: φαρύγων LV prob. Herw. — $ 433 ἔδαφος" 

γῆν C. — 8 435 κεχρυμμένην LLat. Euseb. codd. optimi, 
xexovuuévov PAMVR, om. CZon. — 8 4831 καὶ πόας om. P. 

— $ 438 πολλάκις" πολλά Dest. — 8 438 goixróv: φριχτότατον 

Euseb. — 8 439 ἐπικαλούμενοι PMV RC, ἐγκαλούμενοι AL. — 

8 489 oi δέ susp. Dest. — ξξ 489 τις om. PAL. — 8 440 
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δημοτῶν: ξηλωτῶν C. — 8 440 πτώματα χτήματα L. — $ 441 

τῶν Herw., ἐκ τῶν vlg. — 8$ 442 συνελόντι Ns., συνελόντα vlg. 
— 8443 καὶ νόϑα PAMO, καινοτομοῦσι κατά L, καινοτομοῦσι 
ϑανάτους VR. — 8 447 τινες μέν RC, τινες rell. — 8 449 

μὴ λανϑάνοντας --- ἁλίσκεσθαι Lugd., λανϑάνοντας — ἁλίσκεσθαι 

rell, restabatque iam latitantes egredi et ab hostibus capi Lat., 

λανϑάνοντας — μὴ ἁλίσκεσϑαι vel simile Dest. — ὃ 449 τούς" 

sig τούς MLV RC. — 8 449 δέει τῆς κολάσεως add. LLat. — 

8 450 φυλαξόντων MLugd. φυλαξάντων PALVRC. — 8 450 

τάχ᾽ ἄν Α, τάχα P, τάχα δέ M, ταχεῖαν L, τάχα δ᾽ ἄν VRC, 
τάχα γ᾽ ἄν Lugd. — S 461 εἰ μή ὡς si μή Dest. — $ 453 

αὐτομόλων" αἰχμαλώτων Dest., coll. 8 447. — 8 453 κρεμαμένους 

Dest., κεκρατημένους vlg. — 8 454 εἰσὶ δ᾽ οἵ PAML, εἴσω, 
ἔνιοι δὲ VRC. — 8 456 ἀκολουϑήσων LOC, ἀκολουϑήσειν 

PAMVR. — 8 4617 τῷ λόγῳ: τὸν λόγον M. — 8 4617 οὐκ’ 
οὐκέτι L. — 8 4568 τοῖς --- ἀπολουμένοις MVRC, τῆς — ἀπο- 

λουμένης ῬΑ, τοῖς --- ἀποκαλουμένοις L. — $ 458 ναόν Bk., 
ναοῦ vlg. — ὃ8ὃ 468 ἀμείνω: ἀπολομένου ἀμείνω PR, ἀπολου- 
μένου ἀμείνω AMVC, πυρπολουμένου L, quod placebat Hlw. 

— $ 459 χλευάζειν L VRC, χλευάσειν PAMLat. — $ 461 γάρ 

VRC, δέ L, γὰρ δή PAM. — 8 462 ὀλίγῳ τὰ τῆς τόλμης AM, 

ὀλιγωτάτης τόλμης PL, ὀλίγῳ τὴν τόλμαν V ROC, ὀλίγων τὴν 

τόλμαν Bk., ὀλίγα vel ὀλίγον τῆς τόλμης Dest. — $ 462 διαμαρ- 

τάνειν᾽ διαλανϑάνειν L. — 8 464 ἰσχύν: σύνεσιν dubitanter 

Herw. --- $ 464 τοξευόντων Dest., τοξεύων vlg. — $ 466 τὰς — 
ἡμέρας Herw., ταῖς — ἡμέραις vlg. — $ 467 τὸ ἐπί: τῶν ἐπί 

Dest. coll. 8 356. — 8 467 Στρουϑίου C, τοῦ ϑείου PAMVR, 

τοῦ στρουϑίου L. — $8 467 διεστῴς Dest., διεστῶτος vlg. — 

8 468 ἐχώννυ Lugd., ἔχου MVC, ἔχουσα P A, ἔχουσιν LR, ἔχου 

τά Dest. — 8 469 τῶν ὀργάνων" αὐτῶν P A. — 8 469 διάστημα" 

e Zonara supplet Huds. — 8 469 ὕλην τὴν ὕλην PA. — 8 471 
πτώματι LC, πταίσματι P AM VR. — 8 471 ἐρρήγνυτο" ἐγίνετο 

L, ἠγείρετο C, apparebat Lat., erupit Heges., ἐξερρήγνυτο Dest. 

— $472 κρατήσειν᾽ κρατεῖν Ns. — G8 412 καὶ si: ὃ κἄν Herw. 

— 8 418 ἤδη om. P A. — 8 474 καὶ Μαριάμμης Bk., Μαριάμμης 

vlg. — 8 474 Χαγείρας Huds., καὶ ἀγίρας PAMLRC, καιαγει- 
ρας V. — 8 AT? δὲ καί: δέ PAM. — 8 479 ἐκ τοῦ πυρός om. 
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V RC. — 8ὶ 479 προυλάμβανεν" προσελάμβανεν ALM, praevenie- 

bat Lat. — ὃ 481 ὁρμαῖς" ὀργαῖς ῬΑ. — 8$. 481 προελϑόντες" 

σροσελϑόντες codd. — 8 482 στρατοπέδου μετὰ τῶν ὅπλων add. 

LC. — 8 482 Ῥωμαίων susp. Dest. — ξ8ὃ 484 προνοουμένους 
LVRC, zoovoov$usvoi PAM, προνοούμενον Dest. — 8 484 

αἰχμαῖς L, ἀκμαῖς PAMVRC. — 8 486 κινδυνεύουσι" κινδυ- 

νεύσουσι C. --- & 486 τοὺς πολεμίους" τοῖς πολεμίοις C. — 8 487 

οἱ δέ" οἱ δὲ καί Ns. — 8 489 ὅλον ἁρπάσαι ΜΙ ΕΟ, ἁρπάσαι 
ῬΑ, ἅπαν ἁρπάσαι Dest., ἀναρπάσαι Ns. — 8 491 προσφέρειν 

— ἀποπειρᾶσϑαί τε PAMVR, προσαγαγόντα — ἀποπειρᾶσϑαι 

C. — 8 499 ἀπόσπασμα Nr. κατὰ σπάσμα vel κατάσπασμα 

PAMLVR, κατασπάσματι C, ἀποσπάσματι τοὺς ᾿Ιουδαίους Herw. 

— 8 498 καταλείπειν C, ἐκλείπειν P, καταλείψειν A, κατασχεῖν 
M, καταλαβεῖν L, καταλιπεῖν V R. — 8 495 πρέπειν" πρέπον 
Lugd. — 8. 496 χυχλώσασϑαι" κυκλώσεσϑαι PAMcorr. — $ 497 

ἐπινοεῖσϑαι" excogitaturos Lat. i. e. ἐπινοήσεσϑαι quod placet 

Hlw. Ns. — $8 497 παρεισκομίξοιτο Lugd., παρεισκομισϑήσοιτο 

V RC, παρεισκομισϑήσοιντο P, παρεισκομισϑείη AML. — 8 498 

τήν" καὶ τήν À. — 8 499 ἀποφράξαι᾽ ἀποφράξασϑαι L. — $ 500 

αὐτὸς — χρώμενος Dest., αὐτὸν — χρώμενον vlg. — 8 501 ἀλλ 

ἢ ϑεῷ μόνῳ om. PAL. — 8 502 τῶν ταγμάτων" προστάγματος 

LVRC, πρὸς τάγμα τάγματος cum Lugd. corr. Hlw. — 8 504 

ἐστρατοπεδεύετο L, ἐστρατοπεδεύσατο rel. — ὃ 504 'EAotóv- 

Eleona Lat. — ὃ 507 09sv: ὄϑενπερ C. — 8 509 τὸ μέν τὸ 

πᾶν μέν L. — $ 511 cà διαστήματα M, διαστήματα PAVC, 

διάστημα LR. — $8 513 λελυμένων" ἐκλελυμένων Zon., ὀλλυμένων 
Nr. — $8 514 προῆλϑον: προυπήδων Herw. — S 5185 ó λιμός" 

τὸν λιμόν Hlw. — 8 515 σεσηρόσι" σεσηπόσι LVR, corruptis 

Lat. — 8 516 κατακαλύμματα V RCcorr.,, καλύμματα P AML. — 

8 516 ἀχμάς L Euseb., αἰχμάς P AMV RO, mwcrones Lat., aciem 

Heges. — $ 51V ἀτενίσας" ἀτενές Euseb. — 8 518 οὐ φέροντες" 

μὴ φέροντες L. — 8 519 ὑπορρέοντα Bk., ἐκρέοντα Zon., τὸν 

ὑπορρέοντα codd. — 8 519 κατεμαρτύρατο᾽ κατεμαρτύρετο LRC. 

— 8 520 πρὸς εὐθυμίαις L, ἐπ᾽ εὐθυμίαις rell. — 8 521 πολλοί: 

ἐπὶ πολύ nonnulli codd., quod Ns. fugisse videtur. — 8 522 

Toysro: ἥπτετο Zon. — ὃ 522 ποριξομένης" κομιζομένης P. — 

S 523 ἐκκέκοπτο Lugd., ἐκέκοπτο vlg. — 8 526 ἡμέρου τὴν 
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ψυχήν P AM, ἥμερον τῆς ψυχῆς LVRC. — 8. 529 ἄν om. PA, 
prob. Herw. — 8 531 φονευϑεῖσιν Huds. ex Lugd. et Lat., 

φονευϑείς codd. — 534 αὐτόν AM, αὐτοῦ PVROC, αὐτῷ L. — 

8 535 τίνας — ἐλπίδας V RC, τίνα — ἐλπίδα P AML. — 8 537 

ἑαυτοῦ MV RC, ἑαυτόν PAM. — 8 538 διέπεμψεν Lugd., διέ- 

πεμπεν vlg. — 8 540 μετὰ τῶν ὁπλιτῶν Lugd., us0' ὁπλιτῶν 

vlg. — 541 τῷ πτώματι MV RC, τὸ πτῶμα PAM. — $ 541 

ὑπερασπίξζοντας᾽ ὑπερασπίσαντας Herw. — $ 542 βραχύ" βραχύ 

τι ῬΑ. — 8 546 προελϑών: προσελϑών ML. — 8 546 πάλιν 

om. RCLugd. — 8 548 ταχέως" εὐθέως L. --- $ 548 ἐπὶ μάχῃ" 
ἐπὶ μάχην Nr. — $ 548 συντονώτερον" συντομώτερον L. — ὃ 550 

μετελάμβανε: κατελάμβανε Nr. — $ 550 καταπιόντες Herw., 

καταπίνοντες vlg. — ὃ 550 διηρεύνων Ns. Dest, ἀνηρεύνων 

vlg. — 8$ 551 φήμης Hlw. e Zon., φήμη sig vlg. — ὃ 552 πρὸς 

δισχιλίους" ὑπὲρ τρισχιλίους Zon. — ξ8 558 πολλαπλασίους" πολὺ 

πλείους Exc. Peiresc. — 8 554 ἀγανακτεῖν Bk., ἀγανακτῶν vlg. 
— $ 555 πεποιημένα ἐξ MV RC, πεποιημένα PAM. — 8 556 
αὐτῷ VRC, αὐτῶν PAML. — 8 554 ἐρευνήσαντας L, ἐρευνή- 
σοντας PAMVRC. — 8 558 κατεφρόνει" καταφρονεῖ Dest. — 

$ 588 οὐδὲν — παραβάλλεται codd. ὡς inseruit vir doctus ap. 

Huds., «wllaque omnino calamitas plus habendi cupidini com- 

paratur Lat., οὐδέν vs ὅλως πάϑος πλεονεξίᾳ π. Dest., πλεονεξία 

eiic. Hlw. Ns. — 8 560 προαπαντῶντες: προσαπαντῶντες C. — 

8 560 ἔσφαττον. ἀπέσφαττον A. — 8 561 ἐπανήγαγεν᾽ ἐπεῖχεν 

coll. VI 8 117 dubitanter Herw. — $ 562 τῶν ἀναϑημάτων 

ML, ἐκ τῶν ἀναϑημάτων rell. — 8 562 κατεχώνευε MC, κατέχων 

ἐκ PAR, κατεχώννυεν ἐκ LV. — $ 565 ἐπιχεῖν MVRC, ἐπεῖχεν 

PA, ἐπεισχεῖν M, ἐπέχεεν Exc. Peiresc. om. Lat. — 8 565 
ἐνδοτέρω LVRC, ἔνδον PAM. — 8 565 πλέον τοῦ ἔν add. 

MLVRC. — 8565 ἐξ αὐτῶν om. Lat. — 8 566 τοῦ --- κεραυνοῦ 

Ex. Peiresc., τοὺς κεραυνούς vlg. — 8 567 τεσσαρεσκαιδεκάτης 

Dest., τεσσαρεσκαιδεκάτῃ vlg. — ὃ 568 ἀπόρων immensa Lat., 
ἄπειρον Huds., ἄπορον Hlw. — $ 569 ἀνεξεύρετον LV RC, 

ἀνεξερεύνητον PAMZon. — 8 570 d&moxAsisw: κλείειν L. — 

8 571 μέτρον μέδιμνον Zon. — 8 571 πάλαι" πάλιν Nr. 
Libri VI $8 1 ἐν om. L Lat. Exc. Peiresc. — ὃ 2 yeyvuve- 

σμένους PALOC, γεγυμνασμένης MVR, μεμολυσμένης vel με- 
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μιασμένης Nr. — $ 4 αὐτοῖς MVRC, αὐτῶν PA, αὐτούς L. — 

8 5 ἐν κύκλῳ κύκλῳ L. — ὃ 5 ἐλεεινή" πᾶσα ἐλεεινή VR C Lugd. 
— 810 οὐκ Herw., οὐκ ἄν vlg. — 8 11 τῶν μέν" ὑπὸ τῶν μέν 
Herw. — ὃ 11 τὰ σώματα M, corpora Lat, τὸ σῶμα rell — 

8 13 xol πολέμου om. VR. — 8 15 καταρριφϑείη" κατερειφϑείη 

Df. — 8 17 ἐδόκει VC, ἐκεῖ R, ἐῴκει PAML. — 8 17 ὑστέρητο᾽" 
ὑστέρει τό ῬΑ, ὑστερεῖτο L, ὑστέρει Dest. — 8 17 ἅμα dammat 
Dest. Nr. — 8 19 πάντοϑεν᾽ πανταχόϑεν P. — 8 19 παράδυσιν" 

παρείσδυσιν L. — $8 20 κρατήσειαν" κρατήσειεν) Nr. — 8 21 
πρόσω: μὴ πρόσω MV RC. — 8 25 ot δέ: τῶν Ῥωμαίων πρός 
suppl. PA. — $ 28 ἐνδούσης τῆς" ἐνδούσης καὶ τῆς Hlw. — 

8. 28 κατερείπεται L Zon., καταρίπτεται P, καταρρίπτεται M, 
κατερίπεται À, κατέρριπται  Ο. — 8 29 διηγέρϑη ΜΥΒΟ, 

διετέϑη PAM. — 8 80 τῷ PAL, τῷ μή MVRC. — 8 80 καὶ 

μή PAMVRC, καί L. — 8 31 χκαταρριφϑέντι" κατερειφϑέντι 

Df. — 8 32 xoveooupOüévrov: κατερειφϑέντων Df. — 8$ 32 λύσειν 

Bk., λύσιν L, λύειν rell, διαλυτόν" Herw. coll. VI 8 51. — 8 35 

ἄξιον: ἄξιον ὄν Dest. — 8 86 αὐτός" αὐτοῖς Bk. — 8 36 ἐν 

εὐκλείᾳ ἐπ᾽ εὐκλείᾳ Dest. — 8 81 ὑμῖν Huds., ὑμᾶς VR, ὑμῶν 

PAMLC. — 8 88 αἰσχρὸν y&o: αἰσχρὸν μὲν οὖν M. — 8 38 
τῷ τέλει PAM, τέλει LVROC. — 8 89 ταῖς --- ἀρεταῖς" τῆς 

ὑμετέρας ἀρετῆς Dest. — S 42 Ιουδαίους L, ᾿Ιουδαίοις P AM V RC. 

— 42 ᾿Ιουδαίους — φέρει" ᾿Ιουδαίοις μὲν sig πολλὴν αἰσχύνην 

φέρειν Dest. — 8 42 πολλήν οὐ πολλήν Ns. — 8 42 οὐ φέρει 

MVRC, φέρει ῬΑ. — 42 ὑπὲρ τοῦ: ὑπέρ τε τοῦ Dest. — ξ 42 

ἐλπίδι" ἐπ᾽ ἐλπίδι AM. — 8 46 παραλείπω: Lint. adser. τοιαῦτα 
φρονεῖ καὶ ὃ ἡμέτερος ἀλλ᾽ οὐκ εἰς ἑαυτόν, εἰς δὲ τοὺς ὑπηκόους. 
— 8 ὍΙ post καταρξαμένοις, 8 52, ponit Dest. — 8. 51 oíxoóo- 

un9év: ἀντοικοδομηϑέν Dest. — 8 52 λαϑόντας" παρελϑόντας 

Hlw. — ὃ 52 καὶ βιασαμένοις" ἢ vel ἢ καὶ βιασαμένοις Dest. — 

8 ὅ8 ταῖς Ns. Cob., ἐν ταῖς vlg. --- $ 58 μακαριστά: μακάρια 

VRC. — $8 δδ οὐδ᾽ εἰκαῖον L, οὐ δίκαιον PAMVRC, despica- 
bilem Heges. — 8 55 γενναιοτέρα V RLugd., γενναιοτέρῳ P A ML, 

στενοτέρῳ C, angustiore Lat. — 8 57 ἐπιβολῆς" ἐπιβουλῆς AR. 
— 8 58 προανατείνας LV RO, ἀνατείνας PAM, ἐπανατεινά- 
μενος Lon. — $ 59 πάντων P, πάντας rell. — ξ 63 κολούουσαν 

Dest. κωλύουσαν vlg. — 8 64 πρός τινι πέτρᾳ PAL, πρός τινὰ 
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πετραν VRC, ἔν τινι πέτρᾳ M. — ὃ 66 παρῆκε᾽ παρείϑη Zon. 

— $ 66 τύχῃ VROC, καὶ τύχην PL, καὶ τύχῃ AM, τῇ τύχῃ 

Dest. — 8 68 προσκαλοῦνται ML V RCLat. Heges., προσποιοῦνται 

PA. — 8 68 προβαίνουσι" προσβαίνουσι vlg. — $ 69 ἐπιδεῖν" 
ἰδεῖν L. — $71 καταφευγόντων V RC, καταπεφευγότων P AMLLat. 
Zon. — $ 12 διαναστάντες L, διαστάντες rell. — $ 76 τῶν ἀνδρῶν" 

ἀϑρόων Dest. — $15 &cnudvrov: ἐνηλλαγμένης καὶ ἀσημάντου L. — 

8 11 ῥέπων Bosius, δέων codd. — $ 17 μετακλήσεις Nr., μετακλίσεις 

vlg. — 8 80 &moxoíüv: ἀποχρῆναι Cocc. — 8 81 ὧν AC, ὅν 
PMLVR. — $ 88 διάττων PAML, ài αὐτῶν LVR. — $ 89 
govsvouérvov' φαινομένων C. — $89 βοηϑεῖν P AM, τοῦ βοηϑεῖν 

LVRC. — 894 ἀνδρῶν" fuerunt qui ἀμνῶν mallent vel ἀρνῶν. 

— $ 95 ἐξείη RCcorr, ἐξήει V, ἐξίει C, ἐξῆν PAML, ἐξεῖναι 

Dest. — 8 95 ἐκτελεῖν. ἐπιτελεῖν C. — 8 96 ἐπηκόῳ τά τε P, 
ἐπηκόως τάς vs Α, ἐπηκόῳ στὰς τά Acorr., ἐπηκόῳ στὰς τά τε 
MLVRC. — 896 πολλοῖς" λοιποῖς M. — 8100 ἀφέλῃ ἀφέληται. --- 

'8 100 ἡγήσεν C, ἡγήσῃ V BR, ἤγησαι P AML. — $ 101 ἀνατιϑεῖς" 
ἀνατιϑεὶς PAMLVR, ἀνατίϑης C. — $ 103 ἀλλ᾽ ὦ Lugd. 

ἀλλά τοι rell. — 8 105 &vvpvst L, ὑμνεῖ rell. — 8 107 παύσωμαι" 

κηδόμενος supplet Herw. — 8 108 ἀντικρύς" ἀντικρουούσης Hlw. 

— $ 108 τῆς εἱμαρμένης τε Hlw., εἱμαρμένης vs vlg. — 8$ 110 

καϑάρσιον C, κάϑαρσιν rell. — 8 110 zo: τὸ πῦρ Dest. — 

8111 ἐνεκόπη᾽ ἀνεκόπη ed. princ. — $114 ἐν Κυρήνῃ — διαδράς" 

ἐν Κυρήνῃ καὶ τέταρτος ατϑίου παῖς“ διαδράς Lugd. — 8$ 114 

παῖς add, VRC., — 8 115 ἀλλοφύλοις" ἐν ἀλλοφύλοις Nr. τὴν 

(αὐτοῦ) διατριβήν Herw. — 8 117 πανούργημα LO, πανοῦργον 

PAMVR. — $120 ys Bk, τε vlg. — $ 121 ὑπό Ns., ἀπό vlg. 

— $ 122 ἦν om. PAL. — 8$ 122 ἐξυβρίξοιεν" ἐξύβριξον P. — 
$ 125 διεστήσατε᾽ προεστήσατε Lugd. — 8125 ἃ μηδένα MVcorr., 

μηδένα PA, πρῶτον μηδένα L, ὃς μηδένα VRC. — $ 126 
παραγγέλλει M V RC, παραγγέλλειν P AM, ἀλλογενῆ παραγγέλλειν 

Dest. ex V 194, παραγγελλούσας (ἀλλόφυλον) Herw..— 8 126 

Ῥωμαίων Lugd.,'Pouoeiog vlg. — $ 1217 τὴν ἐμήν L, ἐμήν rell. — 
8 132 περί Nr., παρά vlg. — 8 133 καταβάς" συγκαταβάς Herw. 
— 8 135 εὐκάτοπτον P AM, κάτοπτον LVROC, speculam Lat. 
— $ 136 ἀναπηδήσασι PALC, ἀναπηδήσαντες M VR. — $ 144 

μῆκος μῆκος τόπον P. — 8 145 pro suorum autem eventu ex 

IosgPHus. VI. b 
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Antowia iwmuliws erat, ei confidere swperamtibus εἰ stare si 

fugerent, acclamamtiwm Lat. — & 145 ó£: «s Dest. — 8 145 

καὶ κρατοῦσι" κρατοῦσι Dest. — 8$ 145 ἐπεβόων: ἐπιβοώντων 

LLat. — 8 145 τρεπομένοις" προτρεπομένοις PM. — 141 περί 

Ns., ὑπέρ vlg. — $8 147 μέσην" delet Herw. — 8 147 ἀγχωμάλῳ 
P, τῇ παρατάξει add. AMLVRC. — 8$ 149 ὁδόν PM, ἄνοδον 
LVROC. — 8 151 τὴν ὕλην CLat, καὶ τὴν ὕλην rell. — 8 152. 

ἐπιβουλάς" ἐπιβολάς ὃ Nr. — $ 153 κομιδῆς ML V RC, συγκομιδῆς 

PA. — 8 157 ᾿Ελαιῶν: Eleonam Lat. — $ 157 ϑεραπείαις Ns., 

ϑεραπείας codd., ϑεραπείᾳ Bk. — 8 157 διεχπαίσειν Dest., 

διεκπαίειν PAMLVR, διεχπεσεῖν C. — 8 160 ἐνειλημμένους" 
irretitos Lat., ἐνειλημένους Dest. — 8 161 ῥόϑιον- ὄρϑιον Acorr. 

— 6$ 166 καϑάπαν LVRC, καϑάπαξ PAM. — 8$ 166 καὶ τὸ — 

χρησίμως" ei Antoniae continentia dirimentes, cwm liceret iis ac 

deberent 4ncemndawim prohibere; 4iaque 4mmisso igne cwrswm. eius 

otiosó pro swa wtilitate metiebantur Lat., ἐμέτρησαν τῷ σφίσι 

'χρησίμῳ Ns. — 8 167 διό: om. MVRC. — 8 167 £uéromocv: 

ἐνέμησαν V RC, ἀνεῖσαν Lugd. corr. .— 8 171 ἅμα Dest.,, ἀλλά 

PAL, τά τ᾽ ἄλλα MVR, ταῦτ᾽ ἄλλα C. — 8 171 σφαλερόν" 
βλαβερόν C. — ξ 172 xcer«xsorogo)vroc: κερτομοῦντος L. — . 

8 172 αὐτός C, αὐτῷ vlg. — 8 178 sixdoeg Nr., εἰκός vlg. — 

8 173 ἀπερισκέπτως Ὁ, ἀσκέπτως rell. — ξ 174 ἀνέσειε" τῇ δεξιᾷ 

ἀνέσειε suppl. Huds. — 8 176 δινηϑείς: ὀδυνηϑείς Lugd. — 
8 176 i»: ὑπό L. — ξ 110 τοῖς — εὐτυχοῦσι MLVRC, τῷ — 

εὐτυχοῦντι ῬΑ. — 8 178 ix" αὐταῖς Hlw. Nr. ὑσ᾽ αὐτῆς PAL, 
ἀπ᾿ αὐτῆς MV RC, éx' αὐταῖς ed. pr., ἐπ᾽ αὐτῆς Lugd. — 8 178 
-wÜns- στύππης L. — 8 181 κατεκρήμνιζον. κατακρημνίξζοντες 
Dest. — ξ 186 ἐπικοσμήσας " ἐπισκοπήσας ὃ Nr. — 187 ἀσϑενοῦν- 

Tec" θέλοντες LLat., yo. ἀσϑενοῦντες mg. L. — 8 188 ΣΕρτώριος 

C, "4ovoorog rell. .Argoriws Lat., .Artoréws Heges. — $ 188 

συστρατιωτῶν ML, στρατιωτῶν rel. — $ 190 ὅμως: ἀπαρακλή- 

rovc add. PAL. — $ 190 κατεσκεύασε᾽ προκατεσκεύαδε L, wero- 

σκευάσαν Dest. — ὃ 191 ὑπὲρ τὰς — πύλας" supra porias quae 

in, zystum ducerent Lat. — $ 195 αὑτῷ M Chrys., αὐτῷ P ALVC, 
αὐτοῦ Euseb. — 8196 παρεφϑείροντο Nr., παρεφέροντο P AMVRO, 
παρεφαίνοντο L. — $199 ἀπείχοντο Ns., ἀπέσχοντο vlg. — 8 198 
παλαιοῦ" παλαιά Nr. — 8 199. Sed cf. 2 Regg. 6. 25 sqq. — 8 200 
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καταϑείμην" κατεϑέμην L. — 8 204 τὸ μέν" τῷ μέν Hlw. cum Lat. 
— 8.204 ἄλλοις" ἄλλως Chrysost. — $ 204 πανταχόϑεν" πάντοϑεν 

L. — 8 205 ἀναρπασαμένη Hlw., ἁρπασαμένη MLC, ὃν ἅρπασα- 

μένη PAVR. — 8 205 ᾿᾽τηρήσω: τηρῶ L Euseb. — $ 206 ἐπ᾽ 

αὐτοῖς Huds., ἐπ᾽ αὐτούς vlg. — 8 209 διεκάλυψε ALVRC, 

ἀπεκάλυψε PM. — 8 210 ἔκστασις MLVRO, παρέκστασις P A. 

— $ 210 ἥμισυ Chrys., ὑμῖν PAMVRCO, om. L. — 8 ?12 ὥσπερ 

L, ὡς παρ PAMVRC. — 8 ?12 τολμηϑέν PAML, καινοτομη- 

9év VRC. — 8 214 πολλούς" λοιπούς L. — 8 216 αὐτοῖς PAL, 

αὐτούς MV RC. — 8 219 πάϑωσιν Hlw. Nr., zo909sw vlg. — 
8 920 ἔξωϑεν- ἔωϑεν PA, ἔσωϑεν MLVRCAocorr, exterioris 
Lat. ef. 8 151, 245, 250; Ns. — 8 222 ἀνείχετο MLVRC, ἀνεί- 

χοντο PA. — 8 222 διὰ τῶν διά P M. — 8$ 228 ὁπαντιάξοντας" 

ὑπαντιάξοντες L. — ὃ 229 voióg- υἱοί Ns. coll. V 8 531. — 8 229 

ἀπεχώρουν V REC, ὑπεχώρουν PAM, ἀνεχώρουν L. — & 230 

προυβάλλετο M V RC, προυβάλετο L, προβάλλεται P A. — $ 231 

καὶ ἀφίησι" ἀφίησι γοῦν L. — $ 231 «eríreocs: κατέστησε L. — 
8 232 τὰς φλόγας LVR, τὴν φλόγα PAML. — 8 232 £xgtoó- 
μεναι L V RC, ἐκφερομένη P AM. — $ 232 ἐπελαμβάνοντο L V RC, 

ἐπελαμβάνετο PAM. — $ 9234 e$or αὐτοί L, αὐτόϑι VR. — 
8 285 ἴσχυσεν Hlw., ἴσχυσαν vlg. — ὃ 236 τὰ παρά L, παρά 

PAMVRC. — 38 237 ξξ spurium, Renier. ap. Ns. — 8 237 

Τίτου" Τιττίου Renier. ap. Ns. — 8. 240 ἐπιβάντες" ἐπιβαίνοντας 
Dest. — 8 241 ἐπ᾽ - ἀπ᾽ Dest. — 8 241 ἔφη C, φήσας PAM V, 

'φήσαντι L, φείσας R, ἔφησεν Zon., quod fortasse praestat. — 

8 243 ἐρρωμενεστέραις᾽" ἐρρωμένοις L, ἐρρωμενέστερον P AMVRC, 

ἐρρωμενεστέροις Dest. — $ 244 φύλαξι τοῖς VR, φύλαξι τοῦ 

PAMLC. — 8 245 συμμενοῦντες Bk., συμμένοντες vlg. — ὃ 249 
εἰς. ἐπί L. — 8 249 τῆς ἐπιούσης ἡμέρας PAL, τῇ ἐπιούσῃ 
ἡμέρᾳ ΜΥ RC. — $ 250 τὸ πῦρ fort. spur. Ns. — $ 250 περίοδος 

Huds. c. Scaligero, περιόδοις codd. — ξ 251 ἔνδοθεν" ἔνδον L, 

interioris Lat., ἔξωϑεν Huds. — S 251 παρῆλϑον MLVRC, 

παρηκπκολούϑουν PA. — 8 252 δ᾽ δρμῇ Dest, ὁρμῇ vlg. — $ 252 

ὕλης MLVRC, φλογός PA, στοᾶς mg. A. Excidit δαλόν vel 

ξύλον. — ὃ 259 συστρατιώτου Bk., στρατιώτου vlg. — $ 253 àv 
ὅ- δι’ οὗ PAL, δι᾽ ὃ καί MVRC, δι’ ὅν Dest. coll. ΠῚ $ 196, 
V $43, VI 822. — 8 256 τῷ νεύματι V RC, τοῖς νεύμασι P AML. 

b* 
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— 8 257 ἡττωμένων" καιομένων Dest. — $ 259 ναοῦ PAML, 

βωμοῦ V RC. — 8 261 οὐδαμόϑεν om. A. — 8. 263 λαβροτέρα" 
λαμπροτέρα R. — $ 264 ἐνῆγεν παρέϑηγεν Zon. — 8 266 ἐν 
σκότῳ" yo. καὶ ἐν κοντῷ mg. M, cf. Praef. Ns. p. XXXI, εὐσκόπως 
Herw. — 8 268 ἐπετήρησε V RC, ἐτήρησε PAML. — $ 218 

ἀποληφϑέντος" ἀπολειφϑέντος ML. — $ 214 Περαία" πέτρα ὃ 

Herw. — 8 214 βοήν PAM, ὁρμήν LVRCM mg. — 8 275 

βράττεσϑαι P AML, διάττεσϑαι V RC. — 8 276 ἐπεμβαίνοντες" 
ἐπιβαίνοντες ῬΑ. — 8 276 σωμάτων" τῶν σωμάτων P. — $ 278 

μολίβδου Huds., μολίβου codd. — $ 280 σωϑῆναι" ἢ σωϑῆναι Ns. 
— 8 281 συνενεπίμπρασαν Df., συνεπίμπρασαν P AMLR, συνεμ- 

πίμπρασαν V, συνεπίπρασαν C. — 8 281 μεσημβρινῆς" ἐκ usonu- 
βοίας L. — ὃ 282 τῶν οἴκων MVROC, τοὺς οἴκους PAL. — 

$ 283 χαταπεφεύγειν Lugd., καταφεύγει, rell. — $ 288 πλεῖστος 

add. C, πλῆϑος L. — $ 286 παρακροτοίη PAMC, παρακρατῶν 

L, παρακρατοίη V R. — $ 291 πρός VRC, zoó PAML. — 8 291 

ὑπό vov: ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως Euseb. codd. quidam et inde per- 
peram Huds. — 8 292 ϑυσίαν Lugd. τὴν ϑυσίαν rell. — 8 293 

ἐνδοτέρω" ναοῦ add. PAM L. — $ 298 καταπῆγας V RC, κατά- 
πσηγας PAML. — $ 298 ἤγγειλαν" ἀνήγγειλαν M Lugd. — $ 297 
ἱστόρητο MC, iovoosivo PALVR. — 8 299 φωνῆς" x«l φωνῆς 

MO. — 8 300 εἰρηνευομένης" εἰρηνευούσης PL. — $ 800 εὖϑη- 
ψούσης᾽ εὐθηνουμένης Lugd. — 8 300 sig; ἐπί Euseb. — 8 308 
εἶναι add. LV RC. — 8 308 Ῥωμαίοις" Ῥωμαίων VR. — 8 308 

ἠμβλύνϑη LVC, ἠμβλύϑη R, ἤμβλυνεν PAM. — 8 308 ἔργα" 

ἔργου L, ἔργῳ RC. — 8$ 308 τὰς χλῃδόνας LV RC, τῆς κλῃδόνος 
PAM. — 8308 ἐπί: ἀπό P A. — 8 309 ἐκ τοῦ" ἔκ vov Herw. — 

8 309 φϑεγγόμενος L, φϑεγγομένην rell. — 8 310 ὑπ᾽ ἀνοίας — 

αὐϑαιρέτων" ob dementiam malis voluntariis Lat., ὑπ᾽ ἀνοίας 
κακῷ αὐϑθαιρέτῳ Dest. — $ 311 ἔχοντες del. Herw. — $ 315 
ἐξουϑένησαν᾽ ἐξουϑένισαν Lint. — ξ 317 χρυσοῦ M, χσυσίου 

rell. — 8 818 διακαρτερούντων" προσκαρτερούντων Α. — 8 818 

ἱερέων, fort. spur. Ns. — 8. 319 δεξιάν L, δεξιάς rell. — 8 323 

πανταχόϑεν PCL, πάντοϑεν AMVR. — ὶ 828 προκαλοῦνται 

Nr. προσκαλοῦνται vlg. — 8$ 826 βύξην L, βύσδην PAVRC, 
βύξειν M. — 8 326 τοῖς περί Ns. περί vlg. — ξ8 881 τεῖχος 
PM, τείχους ALV RC. — 8335 ἡμῖν" ἡμῶν L. — $335 πολέμιοι 
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add. LLat, καὶ πολέμιοι Lugd. — 8 337 ἀναιδεῖς καί MLC, 
ἀναιδεῖς PAVR. — 8 341 ταῖς" καὶ ταῖς M. — 8$ 842 zrooc- 

φυγούσης γοῦν ἡμῖν" προστυχόντων γοῦν ἡμῶν ὃ Herw., προσπε- 

σούσης Nr. — 8 8345 αὐτομόλοις" αὐτομολοῦσιν Dest. — ξ 3465 

βασανίσαι Hlw. Dest., βασανίσας vlg. — S8 345 ἐκώλυσα L, 
ἐκόλασα rel. — 8 345 x«9" ixdovqv: us9/ ἑκάστην Dest. — 

8 347 ἔπειτ᾽ ὦ Ns., ἔπειτα vlg. — 8 347 ποίας Bk., οἵας vlg. — 
8 353 ἐπέτρεψε" ἐκέλευσε L, permisit Lat. — 8 866 £xst^ ἐκείνοις 

Dest. — 8 356 συνελϑόντες" συνεξελϑόντες Dest. — 8 359 πόλιν" 

ὅλην add. L: — 8 359 ἑνί" ἐν ἑνί L. — 8 361 αὐτόν Ns., αὐτοῦ 

vlg. — $ 863 προκενοῦντες" ztoosxxsvobovvsg ? Nr. — 8 368 

φονεύουσι" φωλεύουσι Dest., φονῶσι Herw. — 8$ 369 καὶ πεπλή- 

pco νεκρῶν ἢ διὰ στάσιν ἢ διὰ λιμὸν ἀπολωλότων" post στάσεως 

add. Codd., in Lugd. sec. m. del, Cardwell. seclusit, ΒΚ. οὐδ᾽ 
ἔγραφεν. --- ὃ 310 καταφεύγοντες" καταφυγόντες Herw. — 8 372 
κἂν εἰ ΡΑΜΠΟ, καὶ εἰ VR. — 8 818 φϑασϑέντες, nisi prae- 

venti essent Lat., φϑαρϑέντες PAMVR, φϑαρέντες LC. — 8 811 

ἔχου Dest, ἐξ ob PALMVR, om. CLat. — 8 377 φκοδόμησε" 
ἀνῳκοδόμησε PAM, ὃν ἀνῳκοδόμησε Dest. — $ 319 ἀλλ᾽ fjwov 

ἀλλ᾽ P, εἴκων ἀλλ᾽ Dest. — 8 819 σωτηρίαν Lugd., τὴν σωτηρίαν 

vlg. — $ 880 παρασκευαξομένων" παρασκευασαμένων Lugd. — 

8 384 καταλιπόντες" καταλείποντες À. — 8. 888 ταῖς — κειμέναις 

C, τῶν — κειμένων rell. — 8 888 τραπέξας" τράπεξαν Zon. — 
8 390 ἐπέδειξε" ὑπέδειξε A. — ξξ 390 κασσίαν" κασίαν Lugd. — 

8 394 παρερράγη Herw., περιερράγη codd. — 8 397 προσϑέοντες" 

προϑέοντες C. — 8 397 oi δ᾽ ἤδη Bk., oi δ᾽ ἤδη vs codd., ἤδη 
τε ex Lat. Dest. — 8 398 ἀπό Herw., ἐπί codd. — 8 398 φυγῆς" 

ψυχῆς Herw. — $ 400 ἀνωτέρω. ἀμφοτέρων AM. — 8 402 

ἀγεννεστέραις" ἀγενεστέραις AC. — 8 402 χατεάγησαν — συμ- 
φοραῖς" 4am enim vires eorum labor, metus et calamitas fregerant 

Lat, quem καμάτῳ pro (uc τῷ legisse adnotat Dest. — 8 402 

ἀπ᾽ ἀλλήλων Lugd. ὑπ᾽ ἀλλήλων vlg. — 8 408 ἀήϑως" ἀληϑῶς 

AM, pro certo Lat. — ὃ 405 τοῦ: ὑπὸ τοῦ Herw. — 8 406 

ἐντυγχάνοντα" ἐντυχόντα LV RC. — 8 408 πάντως L, πάντως 
ἄν rell — 8 408 τὸ γενεάν" τῷ γενεάν Ns. — 410 ἀνάτασιν 

MRC prob. Herw., ἀνάστασιν ALV. — 8 411 τοὺς πύργους om. 

Lat., quod commendatur lectione Lugd.: τούτους ἔφη τοὺς πύργους. 
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- $ 411 χεῖρές vs" χεῖρές ys Ns. — 8 412 τοὺς δέ᾽ τούς τε Dest. 
— $ 412 οἵ" ὅσοι AM. — $ 414 ἀντίσχοντας AM, ἀντισχόντας 
LVROC. — $ 417 καλούς" καλλίστους Herw. — $ 421 τὴν στενο- 

gootav- διὰ τὴν στενοχωρίαν Hlw., τῇ στενοχωρέᾳ Dest. — $ 421 
ὠκύτερον: ὀξύτερον Herw. — $ 422 τῆς ἑορτῆς Lugd., ἑορτῆς 

rell. — $ 423 ἀπὸ τῆς Lugd., ἀπό rell. — 8 423 ἔλαττον ἐλάσσων 

AC, — $ 423 συνείκοσιν Lugd., σὺν εἴκοσιν vlg. — 8 424 πέντε" 
πάντως Huds. — 8 428 ἀνδρῶν: ἀνθρώπων Dest. — $ 425 

ἑβδομήκοντα: Villependu prob. Hlw. πεντήκοντα. — S 425 
&yvóv Herw., ἁγίων vlg. — $ 426 yovooooixoig: γονορροίοις 

VRCOC. — 8 426 ἐπεμμήνοις" ἐπ᾽ ἐμμήνοις M, ἐμμήνοις Df., ἐμμη- 

νίοις Herw. — $ 427 ὅσοι" nisi qui Lat. sí μὴ ὅσοι Spanh. — 
8 429 ἐπεί AML, ἐπί VRC. — $ 430 διεφϑαρμένοι" διεφϑαρ- 

μένον Dest. — $431 ἐπεισπίπτουσιν" ὑποσκήπτουσιν L, introewn- 

tibus Lat., ἐπικύπτουσιν Zon., ἐπεισκύπτουσιν Dest., quod placet. 

— 8 438 ἱερὸν πρῶτος ἱερόν V RC. — 8 442 ἔϑνος" κλέος Hlw. 

ex Lat. 

Libri Septimi 8 1 ἐπιλιπόντων MV RC, ἐπιλειπόντων AL. 
— 81 δρᾶν ἔχοντες delet Herw. — $ 2 τεῖχος" τείχους L Lat. — 
8 2 ἔπειτα" μετέπειτα L. — ὃ 2 ὀχυρᾶς οὕτως" ὀχυρᾶς L, ὀχυρᾶς 
ὅμως Hlw. Ns. Dest. — $ 4 τὸ τέλος AM, τέλος LV RC. — 

8 5 κατωρϑωμένοις" κατορθώμασιν AM. — 8 6 τούτῳ VRC, 
τοῦτο AML, τούτου Ns. — $ 6 ἡγεμόνων" ἡγεμονικωτάτων L Lat. 
— $ 1 τῷ πολέμῳ Herw., πολέμῳ vlg. — $ V ἣν — meoíozov: 
quodque proeliando fortitudinem. ἔην multis magnisque periculis 

demonstrassent Lat. — 8 7 κατὰ σφᾶς" κατὰ τὰς μάχας L. — 

$ * τόλμαι L, ὁρμαί AMV RC, audacia Lat. — $ 7 sig zoAAd: 

πολλά L. — $ 8 và: τὸ τῷ Dest. — $ 8 πολλῷ χρόνῳ: πολυ- 
χρονίῳ Bk. — 8 9 τῆς — &oyije: τὴν — ἀρχήν L. — $11 πονεῖν" 
πτοιεῖν C. — $ 18 τῷ πολέμῳ L., πολέμῳ rell. — $ 14 παριόντας, 

praesentes Lat., παρόντας Huds. — 8 14 uoexod: μικρά A. — 

8 14 ἤλλαττεν᾽" ἐνήλλαττεν M. — $ 16 ὅπως Df, ὅπως ἄν vlg.; 

tum αὐτὸς ἕκαστος Dest. — 8 17 ἐπί AML, ὑπό V RC. — 8ὶ 21 

x«9' ὃν δὲ καιρόν L, xc" ὃ δὲ καιροῦ rell. — 8 21 διέβαινεν" 

διέβαλεν L. — 8 22 ἐπ᾿ AMVRO, ἀπῆρεν ἐπ᾽ L. — $ 26 
ἀφανῶν om. LZon. — $ 28 ταμιευομένους Herw., ταμιξευομένοις 

vlg. — 8 28 ἐπιλείψειν C, ἀπολείψειν AMLVR. — 8. 29 £vài- 
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δύσκεται E, ἐνδιδύσκει ALVC, ἐνδύς M, quod placet Herw. — 

$ 29 χλανίδα᾽ χλαμύδα LZon. — ὃ 32 ἐπί C, ὑπό vlg. — $ 33 

δι᾿ ὅ ed. pr, δι᾿ ὧν AC, à. ὅν MLVR, propterea quod Lat. 
— $ 34-06 γάρ LV RC, οὐδὲ γάρ AM, ἀλλ᾽ οὐ ydo Nr. — $ 34 

ὅτι καί" ὅτε καί Ns. — $ 84 ὀργάς" ἀρχάς €. — 8 35 ἄνοδος" 

ἀνάδυσις Zon. — ὃ 38 καὶ τῶν καταπιμπραμένων collocanda 

post ἀναιρουμένων, Ns. — 8 39 ἄλλων spurium, Ns. — 8 41 
προῦπηργμένα LC, ὑπηογμένα AMVR. — 8 43 ἐπιχωρίοις" 
ἐγχωρίοις M. — $ 50 παρέχειν M L, μὲν παρέχειν P A, ἐμπαρέχειν 

VRC. — 8. 82 πολίταις: πολεμίοις C. — 8. 52 ἀργεῖν τήν 

MLVRO, ἀργήν PA. — $ 53 ἀργεῖν LC, ἀργήν PAMVR. — 

8 53 κἄν C, καί PAMLVR. — 8 55 γραμματοφυλάκιον PAC, 

τὸ γραμματοφυλάκιον M, χαρτοφυλάκιον LZon., γραμματοφυλα- 

κεῖον V R. — $ 55 βασιλιμάς" φυλακάς C. — $ 56 αὐτούς PAM, 

ἐπ᾿ αὐτούς LVRC. — 8 58 Γναῖος Bk., νέος ὥν PA, νέος 

MLVROC, Κνέος Huds,, Ναῖος Ns. coll. Ant. XIX 166. — 8 58 
δηλωθῆναι delet Herw. — $ 59 ἡγεμονεύοντα᾽ ἡγεμονεύσοντα 

Herw. — $ 60 ἀναζήτησιν P, ξήτησιν rell. — $ 60 ὡς Dest., καί 

vlg. — 861 γράμματα᾽ γραμματεῖα Zon. — ὃ 63 ἐπῆλϑε: ἐπανῆλϑε 

Herw. --- $ 63 Ῥώμη: ἹῬωμαίων M. — $ 66 τετρυχωμένος τετρυ- 

μένος Df. — $ 67 κατωρϑωμένων: κατορϑωμάτων V. — ὃ 61 

αὐτούς. vel dele vel ser. αὑτούς Herw. — ὃ 69 ἡδεῖαν Huds., 

iéwcundam Lat. ἰδίαν codd., spurium putat Cardwell — $ 70 
παρόδοις. παραδόξοις L. — $ Τὸ ἐξεδέχοντο Lugd. ἐξεδέχετο 
rell. — 8 71 οὗτοι add. PAM, om. LVRC. — 8 18 τρέπεται 

LVRC, προτρέπεται PAMLugd. — $ 73 ἀνανταγώνιστον" 

ἀκαταγώνιστον Df. — 8 15 τούτων τῶν᾽ τούτων ἔτι τῶν C. — 

8 16 πλησίον ΤΥ ΒΟ, proximi Lat., πλεῖστοι PAM, wo. καὶ 

πλησίον mg. M; cf. Tac. Hist. IV 25. — $ 7? δ᾽ αὐτούς LOC, 

δὲ τούς PAM, δὲ αὖ τούς VR. — 8 71 I'eouovoóg eicit Herw. 
— 8 18 βεβιασμένον" βιασαμένοις VRO, "Pouciove — βιασαμένους 
e corr. Lugd. — $ 80 Οὐΐτιλλος. Civilis Gelenius, KiovuAwog 
Nr. — 8 81 ἔμελλον δέ: ἔμελλόν ve Dest. — $ 81 ἔμελλον — 

προσφέρειν post νεωτεροποιίας collocat Dest. — $ 82 ἀπόστασιν. 

«ἀποστασίαν PAC. — $ 82 ἄνδιχα PM, ἂν δίχα ALVROC. — 
8 82 Πετιλίῳ ex Lat, Βεντιδίῳ codd. — 8 87 ἐπ᾽ αὐτῷ" ἐπ᾽ 
αὐτούς P, om. A. — 8 87 μέγα — εὑρόμενοι" lucrum hoc ex timore 
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mazimwum nanctó Lat. — 8 87 μέγα MLugd., μετά PALVRC., 
— $ 87 τοῦ φόβου" φόβου LC. — 8 89 ZxvOuxóv: σκυϑρωπόν 

VR. —. 8 90 ἄδηλοι: ἄδηλον C. — 8 90 Μυσίαν ἔπειτα δέ 
MVRC, ἐπιτάδε PAL. — 8 90 ἀνέλπιστον" ἄπιστον P. — 8 91 

καρτερῶς" καὶ καρτερῶς PAML. — 8 93 περισωϑέν" περαιωϑέν 

A. — 8 94 τοῦτο P, τούτῳ AMLV RC. — 8 94 τόπον" ποταμόν 

Ns. Dest. — 8 96 τοὺς αἰχμαλώτους P, τοῖς αἰχμαλώτοις AMLVRC. 
— $ 98 nam cwm sii quando fluit plurimus neque meatw segnis, 

iamen interposiis sex diebus a fontibus deficiens siccum exhibet 

locum videre. deimde quasi mulla. mutatione facta septimo die 

similis exoritur Lat. — $ 98 ἕξ — ἀριϑμόν post σχολαῖος trans- 
ponenda esse coniecit Casaubonus, ἐξημεροῖ τὸ δεῖϑρον καί 
Dest. — 8$ 98 ξηρόν: κατὰ τὴν ἑβδόμην ἐνδίδωσι καὶ ξηρόν 
Casaub., κατὰ τὴν ἑβδόμην ξηρόν vel μετὰ ἕξ ἡμερῶν ἀριϑμόν 

Huds., Plinius Hist. Nat. XXXI 24 in Iudaea rivum sabbatis 

omnibus siccari tradit, Ns. — 8 99 κατά μετά Casaub. — 8101 

γυναίων V RC, γυναικῶν P AML. — 8 102 καταστάντες" στάντες 

M, παραστάντες L, παρακαταστάντες V RC. — 8 102 ἐπιφημίοσ- 

μασι" εὐφημίσμασι Bk. — ὃ 105 ὑπέμεινεν PA, ἐπέμεινεν 

MLVRC. — $ 108 ἀπόκρισιν: ἁπολογίαν L. — ὃ 109 τούς 

VRC, ἂν τούς L, ὄντας PAM. — 8 110 ἀποστάντες: Guco- 

τόντες L, ἀποτυχόντες Zon. — 8110 τὰ δικαιώματα τὸ δικαίωμα 

P. — 8 111 εἶχον" ἔχειν V RC. — 8 112 £oonyu£vov: ἠρειμμένων 
Df. — 8 112 βαλόμενος VR, βαλλόμενος PAMLC. — $ 113 
ἄλλος om. PA. — ξ 115 &vgoobvco: ἀνηύρισκον PAM, aufere- 

bant Lat. &v$oovro Hlw. — 8 116 Αἴγυπτον" Αἰγύπτου Ns. — 

8 118 τόν τ᾽ ἄλλον: τῶν τ᾽ ἄλλων Dest. — 8 119 περί" πρός 

Nr. — $ 122 τόπους" ποταμούς A. --- 8 122 ἀναγκαῖον À, ἀναγ- 

καίαν rell. — 8128 προεξωδευκότος V ΚΟ, διεξωδευκότος ΡΑΆ ΜΙ|Π,, 

praegressa aut progressa Lat. — $8 128 πλησίον" καὶ πλησίον 

AMLOC. — 8 126 zoó: πρός R. — 8 127 ἐσθῆσι" ἐσϑήσεσιν 

codd. — 8 128 ἐπικαλυψάμενος Huds., ἀποκαλυψάμενος codd. — 

8 129 &míAvosv: ἀπέστειλεν L. — 8 129 εὐτρεπισϑέν MVRC, 

εὐτρεπίζεσϑαι ῬΑ, ηὐτρεπίσϑαι L. — 8 180 τετυχηκυῖαν C, 

τετυχυῖαν M, τετυχυίας P AR, τετευχυίας LV, τετευχυῖαν Ns. cf. 
G Schmidt. p. 467. — 8 181 ἀμφιεσάμενοι. L, ἀμφιασάμενοι rell. 

— 8 131 τῇ πύλῃ om. A. — $ 137 &Aovoyícw Cob., ἁλουργαῖς 
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vlg. — 8 137 ἐσθῆσι PM, ἐσθήσεσι ALVRC. — 8 188 τῶν 

αἰχμαλώτων ΝΟ, τὸν αἰχμάλωτον PAML. — 8 138 αὐτοῖς 

Dest., αὐτῆς vlg. — 8 189 ἀπιστήσαντα" ἀπαντήσαντα VR, ἅπαν 

ἀπιστήσαντα C. — $ 142 ἄλλως V ROC, ἄλλος PAML. — ὶ 148 

&AuGxouÉveg: ἁλισκομένων Nr. — ὃ 143 πολυανϑρώπων VRC, 

πολυανϑρώπους PAML. — 8 145 et post multam vastationem 

eversionis atque amnes tristitiam defluentes non in arva culta 

neque ad homnwm vel pecorum potum, sed per terram ex omni 

parie flagrantem  Lat., καὶ μετὰ ταῦτα πολλὴν ἐρημίαν καὶ 

κατήφειαν ποταμούς τε ῥέοντας --- ἢ βοσκήμασιν ὕδωρ φέροντας, 
ἀλλ᾽ αἵματι πεφυρμένους διὰ γῆς κατιόντας πανταχόϑεν φλεγο- 
μένης, Ns. — 8 146 μετά" κατά Dest. — 8 145 κατήφειαν P, 

κατηφῆ AMLVRCOC. — 8$ 145 ποτόν" πατητήν Dest. — $8 146 
καὶ τῶν κατασκευασμάτων: τῶν κατασκευασμάτων καί Hlw. — 

8 147 ὁ τῆς" ὅλης τῆς V R. — 8 148 ἐγκαταληφϑέντα ed. pr., 
καταληφϑέντα codd. — 8 148 χρυσοῦ MC, χρυσῇ rell. — 8 149 

μεμήκυντο" μεμύκηντο PL. Quid tandem latet ? An forte μεμη- 

χάνηντο ? Nr. — 8 149 ἄκρων VRC, ἄκρον PAML. — 8 158 

παλαιόν" τὸ παλαιόν Hlw. — 3 156 εὐτρεπεῖς Ns., εὐπρεπεῖς 

vlg. — 8 160 ἕως" quomodo Lat., ὡς Huds. — 8 168 Μουκίλιος 
ed. pr., “ούκιος codd. — 8 163 στρατιάν" στρατηγίαν P AL. — 

8 163 Οὐιτελλιανοῦ" Οὐετουλενοῦ Renier; Sex. Vettulenus Civica 

Cerialis huic viro nomen erat; fortasse igitur Οὐεττιληνοῦ 

reponendum, Ns. — $8 164 ἀπόστασιν: ἀποστασίαν PA. — 
8 172 ἄξιον" ἄξιος Dest. — 8 172 ἀποβλέπον MR, ἀποβλέπων 

PALV, ἐπιβλέπων C. — 8 174 ἕκαστον R, ἑκατόν PAMLVO, 
cf. Praef. Ns. p. XXXVI. — 8 178 ἐλείπετο" ἀπελείπετο LC. — $185 

τυγχάνοντας" τυχόντας ML. — ὃ 186 ἀπολείπουσι AMLVR, 
ἀπολείπουσαι PC. — 8 187 ἔχουδιν" ἔχουσαι PM. — 8 188 ἀλλ᾽ 
ὡς &v: ἀλλ᾽ ὃ ἄν Hlw. — 8 190 πάντῃ acc. ex C. — 8 190 
ἔργων" ἄλλων ἔργων L. — $ 190 τὰ χώματα --- αὐτῶν MV RC, 

τὸ χῶμα --- αὐτοῦ PAL. — 8 198 προϑύμως PAML, προϑύμους 

VRC. — 8 198 χοῦσι Dest., τυχοῦσι vlg. — $ 194 τοῦ κρατεῖν" 

τὸ Ἀρατεῖν P. — 8 194 ἑκατέροις" ἀμφοτέροις C. — 8 196 τολμῆσαι" 

τόλμῃ L. — 8 198 ἐκείνοις PAL, ἐκείνους MVRC. — 8$ 199 

ἕως: ὡς Nr. — 8 199 πρός" sig L. — 8 200 καταστήσαντας" 

καταστήσαντος P AC. — 8 204 εἰς οἶχτον om. C. — $ 206 λαϑόν- 
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vig" μαϑόντες VR. — $8 208 ἔφϑασαν: ἔφυγον C. — 8 208 

διεκπαίσασϑαι" Óvswmsosiv Zon. cf. 8 211. — 8$ 208 διέφυγον C, 

διαφυγεῖν rell. del. Herw. — $ 211 διὰ τοὺς ἱππέας dammat 

Dest. — $ 219 ὡς — -διαφυγόντες" velut ex awdaci certamine 

fortasse fugam eiiam reperturi Lat. — $ 212 ἐκ τοῦ — διαφυ- 

yóvtsg: ἐκπαραβόλως ἀγωνισάμενοι τάχα ἂν καὶ διαφύγοιεν 
Huds. — $ 212 τοῦ παραβόλως: παραβόλου AMLVRC, παρα- 

λόγου P, τοῦ παραβόλως Acorr. — 8 212 ὡς" καί Dest. — 8 218 
προύβη ἐτρίβη Zon. — 8. 214 ἀλλ᾽ ὄντες" ἁλόντες P AL, ἁλόντες 
δὲ καί Zon. — $ 215 πρότερον" hoc ante non narravit Iosephus, 

Ns. — $216 “αβερίῳ Lat., Διβερίῳ codd., cf. Mommsen. Ephem. 

epigr. V p. 614, Ns. — $ 217 τριάκοντα᾽ ἑξήκοντα C. — ὃ 222 

ἄρξασϑαι om. PAM, ἅψασϑαι Herw. — ὃ 222 πᾶσαν suspect. 

Dest. — 8 224 μεγίστη: ἡ μεγίστη L. — ὃ 225 ἄγων" ἔχων 
Lint. — $ 226 Χαλκιδικῆς MLVRC, Χαλκίδης PA, chaldaica 

Lat., Χαλκίδος Ns. — $ 226 λεγομένης" καλουμένης C. — 8 228 

ἐπ᾽ ὀχήματος Nr. ἐπὶ σχήματος vlg. — 298 γυναικός" γυνανκῶν 
Lint. — 8 288 ἑσπέρας RC, ἑσπέρᾳ PAMLV, om. Lat, ἅμ᾽ 
ἑσπέρᾳ Dest. — $ 234 τὴν φυγήν AL, φυγήν PMVRC. — $ 235 

ἀπεγνωσμένης LC, κατεγνωσμένης PAMV R. — 8 235 πάντων" 

τούτων V R. — 8 236 μετ᾿ αὐτοῦ ed. princ. μετ΄ αὐτῶν codd. 

— 8 286 διαβαλόντες Hlw., διαλαβόντες PAMVR, διαβάντες 

LC. — 8 239 ὀργήν᾽ τὴν ὀργήν Dest. — $ 240 τῶν δεσμῶν" 

τὸν δεσμόν VR. — 8 9240 ἀφαιρεϑῆναι PAL, ἀφαιρεϑέντα 

MVRC. --- 8 241 δυσδιαϑέτου: δυσϑεάτου C. — 8 245 ἐστίν" 

ἦν C. — 8 241 ἀναφυγών MLV RC, ἀναφεύγων PA. — 8 251 

ἀνεκομίσϑησαν P, éxoutcüncov AMLVRC. — 8 252 Φλάουιος" 

Φλούϊος PAMVR, Φλαούιος L, Φούλβιος C, Flavius Lak. 

Φλάβιος Zon.; fort. Φλάινος reponendum, Ns. — 8 254 Ῥωμαίων" 
Ρωμαίοις C et corr. ἹΡῬωμαίων. — ὃ 254 περιελαύνοντες" αὐτοὺς 

περιελαύνοντες Hlw. — S8 255 προειμένους Cob., προεμένους 
PAML, προϊεμένους VRC. — 8 257 sq: mam 4dem 4 et 

defectionis soci fuerunt et bellum cwm Romanis commwniter 

susceperunt. causa vero peior illorum 4n eos facta est, et cum 

mentita, eorum pridem refelleretur occasio, peius tractabant eos, 

qui mequitiae suae vustis assertionibus exprobrarent Lat.; locus 

corruptus et mutilus est; haec fere losephus scripsisse putan- 
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dus est, etiam eos, qui cum sicariis contra Romanos pugnarint, 

ab iis iniurias passos esse, Ns. — $ 258 πάλιν" pridem La., 

πάλαι Hlw. — $ 259 παραλιπεῖν MLVO, παραλείπειν AR, 

καταλείπειν P, καταλιπεῖν Exc. Peir. — 8 259 si vig; εἴ τι PA. 

— $ 260 πρὸς τὸ ὑπερβάλλειν Hlw. Cob., πρὸς ὑπερβάλλειν 

A Exc. Peirese., προσυπερβαλεῖν M., προσυπερβάλλειν PL, πρὸς 

ὑπερβαλεῖν V RC. — 8 260 καί x&v L. — $ 262 πρῶτοι μὲν 
οὖν MLVROC, πρῶτον οὖν PA. — 8 262 ἦρξαν AMLVRC, 

ἤρξαντο P. — ὃ 262 ἀπείρατον Df. ἀπείραστον vlg. — 8 262 

παραλιπόντες: παραλείποντες PAL. — $ 268 oic: ὁποῖα C. — 

$ 264 εὐσεβείας PALVRC, ἀσεβείας M. — $ 265 ἀπέσχοντο M, 
ἀπέσχετο PAL V RC. — 8$ 268 ἐπηλήϑευσαν: ἐπαληϑεύουσαν PA, 
ἑπλήϑεσαν Exc. Peiresc. — 8 269 προὔπαρχϑέν MV ROC, προῦπ- 

ἄρχον PAL, προῦπῆρχον Exc. Peiresc. — 8 269 μνήμη μνήμη 

μή Dest. — $ 277 τόπον" τὸν τόπον L. — ὃ 211 ἐκλαβών" 

καταλαβών Herw. — $ 218 μόνον" μόνη VR. — $ 278 εἰς τὸ 

στρατόπεδον om. P. — ὃ 280 μῆκος" κατὰ μῆκος Hlw. — 8 280 

κάτωϑεν" καὶ κάτωϑεν P. — $ 280 χρημνώδεις᾽ κρημνώδεις δ᾽ 

ὁδοί C. — 8 282 ἐχμηκυνομένη" ἐκμηρυομένη Herw. — 8 283 
τοῖν ποδοῖν C, τῶν ποδῶν PAMLVR. — $ 283 ἔστι δέ" καὶ 
τῷ παρολισϑάνειν add. C. — 8 288 ἑκατέρωθεν ἑτέρωθεν Dest. 

— $ 284 ἐπίπεδον᾽ ἐπίπεδος C. — 286 ἑπτὰ σταδίων" ἑπτὰ 

στάδιον P, ἑπταστάδιον Dest. — $287 ἀνεστήκεσαν᾽ ἐνειστήκεσαν 

Herw. — ὃ 288 ἔξω: ἔξωϑεν PAM. — 8. 289 ἐν αὐτῷ sibi 
Lat. h. e. ἑαυτῷ. — $ 289 ἐγκλῖνον MLVRC, ἐκκλίνον A, 
ἐκαλίνων P. — $ 291 τῶν £x: τῷ £x Ns. — ἃ 292 ἀνεφέρετο 

VRC, ἀνέφερε PAML. — 8 292 τοὺς πολεμίους M, πολεμίους 

rell. — 8 295 διαμονήν: διανομήν P A. — $ 291 γενόμενος" 

γεγενημένος L. — 8 298 διαμονῆς" διανομῆς C. — $ 298 ὕψει 
τῶν" ὕψει τῷ Acorr. — ὃ 299 ἀποτεϑησαυρισμένον C, ἀποτε- 

ϑησαυρισμένων rell. — 8 299 μόλιβδος. μόλυβδος C, μόλεβος 
rell. — 8 302 ὑπηκηκόει L, ὑπακηκόεε rell. --- ὃ 802 οὐχ — 

προσεδόκησε, quam mon dominatwram speraret Lat., περὶ τοῦ 

μεταχειρίσασϑαιϑ Nr. — 8 304 uóvev: μόλις Ns. — 8 307 
συνηρμοσμένον Lint., συνηρμοσμένων rell — ὃ 308 ἐπινοηϑεῖσι 

PAML, ἐπινοηθϑεῖσα V RC. — $ 310 κατήρειψε᾽ κατέρριψε L. 
— 8 312 évegógovv: ἐνέφερον C, συνεφόρουν Zon. — $ 814 τὸ 
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ἔργον" τῶν ἔργων L, và ἔργῳ Dest. — 8 314 παραπλήσιον L, 
παραπλησία P AMVRCOC prob. Dest. — 8 314 πρὸς εἶκον Huds., 
προσεικός PLVR, προσεικῶς A, πρὸς εἰκός MC. — 8 316 

ἐξεπύρσευσεν' ἐξεπόρευσεν L.. — 8 31V ἔτι" ἤδη M. — $8 817 

ἀπεγνώκεσαν MVRC, ἀπέγνωσαν PAM. — 8 818 ἐναντίος 
LVROC, ἐναντίον PAM. — 8 821 ἀναλούμενον PAML, ἀνα- 
καιόμενον V RC. — 8 321 τέκνα᾽ τὰ τέκνα M. — 8 321 αὐτῶν 
om. P. — 8 321 αὑτῷ Df., αὐτῷ PAMVROC, αὐτῶν L. — 8 323 
ἥκει L, ἧκε PAMVRC. — 8 324 πρότερον (μέν) et δουλείας 
(ἄν) Herw. — 8 324 ἐπί Nr., ὑπό vlg. — ξ 821 ἀπώλειαν add. 
LC. — 8$ 828 τοσούτων τοσοῦτον V RC. — 8 829 περιέσεσϑαι" 

περιελέσϑαι ῬΑ. — $8 329 μηδεμιᾶς μετασχόντες PALVRC, 

παρανομίας add. M., «ullius culpae participes fwissemus Lat., 

ἁμαρτίας add. Huds., μηδενὸς μιάσματος μετασχόντες Dest. — 

8:331 οὐδέ Bk, οὔτε vlg. — $ 881 ἡμᾶς acc. ex LVRC. — 

8 331 ὠφέληκεν LV RC, ὠφέλησεν PAM. — 8 332 ἀνέστρεψεν" 
ἀνετρέψαμεν C. — 8 385 λυπήσονται Df. λυπηϑήσονται vlg. — 
8 336 δι᾽ ἔνδειαν V RC, κατ᾽ ἔνδειαν P AML. — 8 337 (πάντων) 
τῶν παρόντων Herw. — $ 338 sig: sig γάρ Acorr, εἴς τε MC. 

— 8. 840 λήματος Richter, λήμματος codd. — ὃ8ὃ 841 τῶν — 

ἀγώνων. τὸν --- ἀγῶνα M. — 8 841 συναίρεσϑαι" συναιρεῖσϑαι 

codd., συναρεῖσϑαι Ns. — ξ8ξ 842 εἰς εὐτολμίαν MVRC, εὐτολ- 

μίαν PAL, εὐτολμίᾳ Dest. --- $ 848 οὐχ ὁ ΒΚ., οὐχί codd. — 
8 345 πράξεσιν" ὀρέξεσιν ? Nr. — 8 846 χκαϑέλκοντος" καϑ'ελχτός 

R. — 8 346 μένουσα᾽ μὲν οὖσα PAL. — 8 847 ἕως" ὡς AL. — 

8 348 προσάψηται AMLVRO, προσψαύσῃ P. cf. Praef. Ns. 

p. XXX. — 8 349 μή om. PAL. — ξ 868 κατεπείγοντος C, 

ἐπείγοντος rell. — 8 355 ἀκούσωσι L, ἐπακούσωσι rell. — 8 355 
παραδόντες" παραδιδόντες L. — 8 856 ἕκαστοι" ἕκαστος LC. — 

8 358 τελευτήσοντας Nr., τελευτήσαντας vlg., moritwros Lat. — 

$8 359 κοινοῦ om. Lat. — 8 362 μελλήσαντας᾽ μελλήσοντας 

PAMLVRGC, μελλήσαντας ἴσμεν corr. A. cf. Praef. Ns. p. XXXI. 

— $8 362 ἑορτάξοντας" ἑορτήν P A. — 8 362 μόνους AM, μόνους 

ὡς PLVRC. — 8 365 ὑπ᾽ αὐτῶν μέντοι" ac mon ab ipsis Lat., 

ἀπατώμενοι Dest. — $ 365 ταύτην MC, ταύτης PALVR. — 

8 366 παϑεῖν suppl. Hlw. — 8 367 &vgonxsv: ἀνήρη C, unde 
ἄνῃρει Dest. — 8 367 Ῥωμαῖοι Lowth., ἹῬωμαίοις codd. — $ 368 
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γενεαῖς παισίν C. — $ 369 ὑπερβαλεῖν MV RO, ὑπερβάλλειν 

PAL. — 8 369 ἅπασι τί Hlw., ἅπασί τε PAMLVR, ἅπασι C, 

ἅπαντα τά Huds., ἑκοῦσι τί Herw. — $8 369 τῶν — δυναμένων 

PAL, τοῖς — δυναμένοις M V RC. — 8 369 ἐχυρὰν Bk.; ἐχυρᾶς 

PAMV RC, ὀχυρᾶς L, ἐλπίδας --- ἐχυράς Dest. — 8 370 ἄτρεστον 

VRC, ἄτρεπτον AML, ἄτρευτον P, interriti Lat., cf. 8 396 et 

406. — 8 371 ἀνεφάνη ἐφάνη L. — $ 312 προσῆκον" zoocijusv 

LC. — 8 373 ὑπό Ns, ἀπό vlg. — 8 818 παιδιάν MLVRC, 

παίγνιον P A. — 8 816 ὑπολέλειπται' ἀπολείπεται PAMLVR, 
ὑπολέληπται C. — $ 816 ἀνῃρημένων PAL, ἀνῃρηκότων αὐτὴν 
στρατόπεδον M V RCLat., ἀνῃρημένων αὐτῆς στρατόπεδον Lint., 
cf. Praef. Ns. p. XXVIIL -- 8 377 παρακάϑηνται" παρακαϑή- 

μενοι Ns, — 8 379 πολεμίων V RC, τῶν πολεμίων M, ὑπὸ τῶν 
σολεμίων ῬΑ. — ὃ 380 δυνήσεσθαι" δυνησομένους Herw. — 
8 88ὅ δεδεμένος PALat. Heges. δεδεμένου MV RC. — 8 886 
ἡμῖν acc. ex MV RC. — 8 387 ἀπέσταλκε" ἐκέλευσε C. — 889 

ἔτι" ἔτι ys VRC. — $ 390 ὅπερ. ὥσπερ VR. — ξ8 393 τολμή- 

perog' φρονήματος P. — 8 394 οὔτε ex Lat. Dest., οὗτοι codd. 
— 8 394 ἔτι φέροντες MLV RC, ἐπιφέροντες P A , οὐκέτι φέροντες 
Huds, — 8 896 ἀτρέστως MLVRO, ἀτρέπτως ῬΑ. — 8ὶ 397 

πολύ om. LLat. Zon. — 8$ 398 οὐδὲν ἔχον ψυχήν LV RE, οὐδεμίαν 
ἔχειν ψυχήν P A, οὐδεμίαν ἔχον ψυχήν M, οὐδεμίαν ψυχήν C. — 

8 399 πλεῖστον VR, πλείστων PAMLCOC. — 8 899 ἐγκατακρυ- 

βῆναι, abditi Lat., τῷ ἐγκατακρυβῆναι Huds., ἐγκατακρυβεῖσαι 

Dest. — 8 401 τὸ μέν Ns., τό vlg. --- 8 402 ἐποιοῦντο LZon., 

ἐποίουν PAM V RC. — 8 409 ἔτι δὲ καί" nam etiam Lat., ἐπειδὴ 

καί Dest. — 8 410 ἐνεχείρουν: ἐπεχείρουν P. — 8 418 γάρ om. 
C. — 8$ 418 τῆς" xol τῆς C. — 8 421 χαλουμένῃ Huds., καλού- 

μενον codd. — 8 422 ἣ δέ VRO, 4$ AL, ὁ PM. — 8 423 

Σίμωνος" Ὀνίου Huds. ex Ant. ΧΠ᾿ 8 383 et XIII 8 62, τοῦ 
Ὀνίου τοῦ Σίμωνος Relandus. — 8 423 υἱός: viovóg Hlw. — 

8 426 ὡς αὐτόν C, ἐπ᾽ αὐτόν rell. — 8 428 οἴκοι MVRC, 
οἰκεῖον PAL. — ξ 481 καὶ τοῦτο" καίτοι MV ΕΟ. — 8 432 
ἑξακοσίοις. mongentis septuaginta Lat.; cf. Ant. XIII 8 64 et 
infra $ 436. — $ 433 καὶ παραγενόμενος" παραγενόμενος Dest. 
— $434 ἐφῆκεν Ns. Nr, ἀφῆκεν codd. — $ 438 διαπεσών" 

διεχπεσών Zon, — S 441 ξητήσεως" ἀναξητήσεως P. — 8 444 
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ὀνομάσαι" μηνῦσαι ? Nr. — 8 445 ταῖς αἰτίαις om. PA. — 8 445 

συνεμπλέξας" συμπλέξας PAML. — 8 447 συνειλημμένων" συνει- 

δότων L. — 8 449 δι᾽ αὐτοῦ" δι᾽ ἐκείνου Exc. Peiresc. — 8 450 

ἄδικον. ἀδίκως Cprob. Hlw. — 8 450 σπουδάσαντος" συσπου- 
δάσαντος ? Nr. — 8 451 ἀπήλλαττεν P AM, ἀπαλλάττεται LVC. 

— 8 464 ἐπολεμήϑη᾽ ἐπολεμώϑη PA. — 

Contr. Apion. Libr. primi $ 1 κατῴκισεν Nr., κατῴκησεν 

L. — 8 1 ἥν acc. ex ed. princ. — $ 3 καί add. Bk., γράψαι 

delere mavult Ns. — 8 3 διδάξαι δέ διδάξας Gutschm. — 8 7 

εὡρήσεις Euseb. Viger. εὕρουν L, cognovi Lat. — $ V περὶ τὸ 

συγγράφειν Ns. περὶ τοῦ vlg. — $ 10 ἕκαστοι" ἕκαστος Euseb. 

— 8 10 τῶν ἀφ᾽ ἑαυτῶν" τὸ xo9' ἑαυτόν Ns. — 8 12 ὕστερος" 

ὕστερον L. — 8 15 μηδέν" μηδὲ £v Euseb. — $ 15 sixdfowro 

πλεῖον L, εἴκαζον πλέον Euseb., εἴκαζον; τὸ πλεῖον Gutschm. — 

8 18 τῆς Περσικῆς Euseb. Lat., τῆς περιοικήσεως τῆς Περσικῆς 

L. — 8 18 ἀκριβέστατα τήν Hlw., ἀκριβεστάτην L. — ὃ 19 
&vegovstsv: ἂν φανεῖεν Ns. — $ 19 λεχϑησομέναις" ἐκτεθησο- 
μέναις αἰτίαις Euseb. — 8 19 προτέραν προτέραν γε Euseb. 

Vig. — $ 20 δημοσίας" δημοσίᾳ Euseb. — $ 20 τὰς περί Euseb., 
περί vlg. — 8 21 φονικῶν" φοινίκων L. — 8 23 προκαταβε- 

BAnuévns: προβεβλημένης Euseb. — 8 24 πρόχειρον" add. αὐτοῖς 

Euseb. — 8. 26 si — ἑτέρως εἰ μὴ — ἑτέροις Euseb. — 8. 28 
ὕπου uév: si deesset, nemo requireret, Nr. — 8 29 δεῖ inser. 
Gutschm. Hlw. — & 30 ἐπὶ zeórev: ἐπὶ τούτῳ Ns. — $ 30 
διαμενεῖ Ns., διαμένειν L. — 8 81 ἀρχείων Gutschm. Hlw., 
ἀρχαίων vig. — ὃ 88 τῶν ἱερέων del. Herw. — 8$ 33 τῆς γημα- 
μένης Nr., τῆς γεγραμμένης L, nwptae Lat., τῶν γειναμένων ed. 
prine. τῆς τε γαμετῆς Ns. — $ 85 divides: γραμμάτων" ἀρχείων 

γράμματα Gutschm. --- 8. 86 ἱερεῖς Hlw., ἀρχιερεῖς vlg. — 8 86 

οἷς Df, τοῖς vlg. — ξ8. 86 γέφοιτο εἷς ̓ μωφέβυν)ν: παραβᾶσιν 
Ns. — - 8 817 τοῦ ὑπογράφειψ ed. pr. τὸ ὅπογρ. ἴω., τοῦ γράφειν 

vel τοῦ συγγράφειν Ns. — 8 88 ϑεῖα ante πεπιστευμένα add. 

Euseb. — 8 89 τε νόμους Euseb., γενομένους L. — $ 39 τῆς 

ἀνθρωπογονίας Euseb. ἀπ᾿ &v99. L. — ξ 40 post βασιλέως 

add. ἀρχῆς ed. pr. —. S8 42 πρύδιμεν τοῖς ἰδίοις γράμμασι 
Euseb., τοῖς ἰδίοις γράμμασι πεπιστεύκαμεν L Lat. — 8 44 ὑπὲρ 

αὐτοῦ: ὑπὲρ τῶν αὐτοῦ Hlw. --- 8 44 ἀσφαλισϑῆναι Nr. 
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&goviotiyre, vlg. — $49 ἐν 6 yoóvo: add. L γενομένην, seclusit 
Huds. — 8 51 δέδωκα: δὴ ἔδωκα Hlw. — 8 51 καὶ αὐτός" καὶ 

add. Huds. — 8 56 οὔ ys: οὔτι ys Ns. — 8 58 ὅτι Gutschm., 

ὡς ὅτι L. — 8 59 ἀλόγως Huds., ἐν τοῖς λόγους L, ἐκτὸς λόγου 

Gutschm. — 8 60 ἀπῳκισμέναι Budaeus, ἀνῳκισμέναι L. — ξὶ 61 

ἦν £v: ἦν add. ed. princ. — 8 61 τὸ ποιοῦν" τὸ add. ed. princ. 

— & 62 πολεμοῦντες" πολεμοῦντας Gutschm. — 8 64 Πέρσαι del. 
Hlw. — 8 64 ἑτέρας Huds., ἡμετέρας L. — 8 64 ὑπό Ns. ἀπό 

L. — 8 68 πρὸς τὴν ἑσπέριον" τὴν προσεσπέριον Gutschm. — 

8 65 ἠγνοήϑησαν" ἠγνόησαν L. — 8 69 πάντως" πάντες Cob. — 

8 73 Movt)üóv: άνεϑως Euseb. De nominis forma ambigitur. 

— 8 18 ἔκ ve τῶν ἐπ δέλτων Gutschm. — 8 73 ἱερῶν Euseb., 

ἱερέων L. — ὃ 73 καὶ πολλά: ὃς καὶ πολλά Euseb. — ξ8 75 

ἐγένετο βασιλεὺς ἡμῖν Τίμαος ed. pr. τοῦ Τύμαιος L. Dixerim 
prineipi editori etiam alia praeter apographum Cod. L subsidia 

ad manus fuisse, cf. Ns. Praef. X et XX. Ceterum Bunsen. 

᾿Αμυντίμαιος scribit, Fruinius ᾿“μενέμαος et cf. Chabas. de 
Pastoribus p. 28. — 8 75 ἀνατολήν" ἀνατολῆς Euseb. Cod. G. — 

8 76 (r&g) γυναῖκας Herw. — $ 7€ Σάλατις- Sualitis Lat., Silitis 

"Euseb. Arm. Zeívge Maneth. ap. Schol. Plat. Tim. p. 21 E et 

Africanum. — 8 ΤῸ zoré- τότε Perizonius. — 8 7? ἐπιθυμίᾳ 
Bk. émw)vuiev vlg. — $ 48 Ζεϑροΐτῃ Bernard. ΖΣιαΐτῃ L. — 

8 78 προφυλακήν" πρὸς φυλακήν ed. princ. — $ 81 ποϑοῦντες 

ἀεὶ καὶ μᾶλλον: πολεμοῦντες ἀεὶ καὶ ποϑοῦντες Big. et Hafn. 

ap. Huds., debellantes semper et. maxime Aegypti radicem am- 

putare cupientes Lat., πορϑοῦντες ἀεὶ καὶ μᾶλλον L. — 8 82 

σύμπαν αὐτῶν. Euseb. Lat. om. L. — 8 83 ἐν δ᾽ ἄλλῳ ἄντι- 
γράφῳ — ἐχόμενον. Ns. spuria videntur, scilicet supposita ex 

8 91, cf. Praef. eius p. XX et Chabas. p. 14. — 8$ 88 voóvovctov: 
add. βασιλεῖς L. — 8 88 ποιμένας" οὐ ποιμένας L, neque pastores 
Lat. — 8. 83 μηνύειν Hlw. Nr., μηνύει vlg. — $ 85 τῆς ἄλλης" 

τῆς ἄνω Gutschm. — ξ 85 πόλεμον αὐτοῖς" αὐτοῖς om. Euseb. — 

«8 86 ᾿δλισφραγμούϑωσις L, Μιᾶσοφραγμούϑωσις Euseb. Aliphrag- 

mathoseos Lat. — ὃ 86 ἡττωμένους: ἡττημένους Cob. Ns. — 
8.86 ποιμένας" ὑπ᾽ αὐτοῦ add. L. — $ 87 ὀχυρῷ᾽ ἐχυρῷ Euseb. 

— $ 88 Θούμμωσιν L, Thwmmoshm Lat., Θμούϑωσιν Euseb. 
-Thmosim Euseb. Arm., infra 8 94 Τέϑμωσις. --- $88 τῆς πολιορκίας" 
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τὴν πολιορκίαν Euseb. — ὃ 89 κτήσεων κτήνεων Bunsen, — 

8 89 διοδοιπορῆσαι Euseb., ὁδοιπορῆσαι L. — 8 91 τοῦτό φησι" 
τὸ αὐτό φησι Gutschm. — $ 91 τὸ ἔϑνος Bk., ἔϑνος L. — 8 92 

᾿Ιώσηπος" in mg. L add. ἐν ἑτέρῳ ἀντιγράφῳ εὑρέϑη οὕτως" 

κατήχϑη πραϑεὶς παρὰ τῶν ἀδελφῶν sig Αἴγυπτον πρὸς τὸν 

βασιλέα τῆς Αἰγύπτου καὶ πάλιν ὕστερον τοὺς αὐτοῦ ἀδελφοὺς 

μετεπέμψατο τοῦ βασιλέως ἐπιτρέψαντος, cf. Praef, Ns. p. XX. — 

8 98 τοῦ δὲ Σέϑως" in mg. L add.: εὑρέϑη ἐν ἑτέρῳ ἀντιγράφῳ 
οὕτως: us9' ὃν Σέϑωσις καὶ ἹῬαμέσσης δύο ἀδελφοί. ὁ μὲν 
ναυτικὴν ἔχων δύναμιν τοὺς κατὰ ϑάλατταν ἀπαντῶντας καὶ 

διαχειρωμένους (διαπειρωμένους Ὁ) ἐπολιόρκει" μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ 
καὶ τὸν Pouíconv ἀνελὼν Aout» ἄλλον αὐτοῦ ἀδελφὸν ἐπίτροπον 
τῆς Αἰγύπτου καταστῆσαι, cf. Herodt, II 102 et Praef. Ns. p. XX. 

— 8 98 οὗτος add. in ed, princ. — $ 99 καταστρεφόμενος" 

καταστρεψόμενος Cob. — $ 100 γεγονότος" ἐγγεγονότος Fruin. — - 
8 100 τοὔμπαλιν ed. princ, τἄμπαλιν L. — 8 100 μὴ ποιεῖν 

del. Fruin. — 8 100 ἱερῶν Huds., ἱερέων L. — 8101 Σέϑῳ Ns., 
Σεϑώσει L. — 8 101 αὐτοῦ: αὐτῷ Ns. — $ 102 λέγει" λέγεται 
vel λόγος Gutschm. — 8 104 zov προτερεῖν Lat. Euseb., τοῦ 

πρότερον L. — 8 105 γραμμάτων ed, princ. πραγμάτων L. — 

8 107 ἀπὸ παμπόλλων: πολλῶν LLat. — $ 107 ἀλλήλους" ἄλλους 

Gutschm. — 8 108 cf. Praef, Ns. p. XI. — 8 109 οὐκ ἀλόγως 

add. Euseb. — 8 110 καὶ δὴ καὶ χώραν ἔδωκε τὴν Χαβουλὼν 

λεγομένην Ns., cf. Antiq. VIII 149. Post λεγομένῃ add. ἐπιδέδωκε 
Euseb., cf. Ns. Praef. p. XIII. — 8 111 ἀνταπέστελλον Euseb., 

ἀντεπέστελλον L. — $8 113 cf. Antiqq. VIII 147 sqq. — 8 118 

πεποίηκε. ἐποίησε Antiqq. ll. Euseb. — $8 113 ναῶν ἱερῶν 

Antiqq. ll. Euseb. — 8 114 ἀξιοῦν" add. λύσιν Lat. Antiqq. ll. 

Euseb. — $ 114 ἀποτίνειν. ἀποτιννύειν Euseb. — $8 115 xol 

μὴ δυνηϑέντα᾽ μὴ δυνηϑῆναι Herw. — 8 115 Ov ᾿Αβδήμονα 

Syncell, δὲ "4gócuovov Antiqq. ll Euseb., δὴ 480. L. — 8 116 . 

οὖν acc, ex Euseb. — S 116 ἑκάστοις Euseb., ἐκείνοις L. — 

$116 γραμμάτων" πραγμάτων Euseb. — 8117 δή" τοίνυν Euseb. 

— 8 117 πεντήκοντα τρία — ἔτη" om, LLat. — 8 117 τὸν Εῤρύ- 
χωρον" τὸ Εὐρύχωρον Antiq. VIII 145, τὸ Εὐῤρύχορον Cob. — 
8 118 κέδρινα ξύλα om. Antiqq. — 8 118 καινοὺς ναούς Df., 

καὶ ναούς L, καινά Ns. — 8 148 τέμενος ἀνιέρευσεν om. Euseb. 
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cf. Praef. Ns. p. XII — 8 119 εἶτα τὸ τῆς ᾿Αστάρτης add. L, 
om. rell. Veram scripturam frustra quaero et turbatus locus 

est. — 8 119 ὁπότε ᾿Ιτυκαίοις᾽ ὁπότε Τιτυοῖς L, τοῖς vs Τιτυαίοις 

Euseb., τοῖς τε ᾿Ιτυκαίοις Gutschm. — $ 119 οὺς om. Antiqq. — 

8 120 ἀεὶ et λύων accessere ex Euseb. — 8 122 πρεσβύτερος" 

πρεσβύτατος Ns. — $ 122 ᾿Αβδάστρατος cf. Six. Numism. Chron. 34 
Ser. XIV p. 305. — 8 122 ἔτη δώδεκα" cum Euseb. del. Rühl. — 

8 122 us0" obo ἄσταρτος ὁ Δελαιαστάρτου: Μεϑουσάσταρτος Ns., 
Metusastartus Lat. Μεϑουάσταρτος Theoph., us9" 0v "A4oveoroc 
Euseb. qui praeterea ' Ελεαστάρτου, cf. Praef. Ns. p. XI et Rühl. 

Mus. Rhen. 1894 p. 260 et 578. — 8 123 "4efovuos: "4o89dovuog . 

Euseb. —. 8 123 ἱερεύς" βασιλεύς Euseb. Cf. Frick. Berl. 

Wochensehr. 1890 p. 1328 et Rühl. ll. p. 567. — 8 124 ἐννέα" 
x9' Theoph. Euseb. Arm. — 8 125 ἐν Λιβύῃ" sig Λιβύην 
Theophil. — 8 126 μέχρε Euseb. Theoph. ἄχρι L. — 8 127 

πλέον Euseb. πλείω L. — $8 127 προάγει᾽ προάγειν  Euseb., 

προτερεῖ Cob. — 8 132 ἐπύϑετο Lamb. Bos, ὑπέϑετο L. — 

8 132 καὶ τὸν voóv: ὃς καὶ τὸν ναόν Gutschm. — 8 133 ὑπερ- 

βαλόμενον ὑπερβαλλόμενον ed. princ. — 8133 αὐτοῦ" αὐτῶν L. 

— 6$ 134 uncinis inclusa des. in Lat. Euseb. cf. Praef. Ns. p. XIV. — 

8 135 sqq. cf. Antiqq. X 219. — 8 135 ἔτε bis om. Antiqq. — 

$ 136 αὐτοῦ τ᾽ ἐκυρίευσε Euseb. L, αὐτοῦ τ΄ ἐκράτησε Antiqq. 

— 8186 ἐξ ἀρχῆς" ἐξ αὐτῆς Euseb. — 8186 ἐποιήσατο" ἐποίησεν 

L. — 8 187 καταστήσας" καὶ καταστήσας Antiqq. — $ 188 ἐξ 

ὁλοκλήρου: ὁλοκλήρου Syncell. — $ 138 παραγενομένοις Antiqq., 

παραγενόμενος L. — 8 188 αὐτοῖς om. Lat. Antiqq., αὐτόϑι 

Gutschm. — $ 139 προσχαρισάμενος" προσοχυρισάμενος Herw. — 

8 139 καὶ ἀναγκάσαι cf. adnot. ad. Antiq. X 224. — $ 189 

κατασκευάξειν᾽ κατεσχεύαξεν Ns. — S 139 περιεβάλετο᾽ ὑπερε- 

βάλετο L. — 8 189 αὐτῆς" αὔης Nr. — 8 140 ἐκείνων" αὐτῶν 
Antiqd. — $ 140 ὧν Antiqq., ὑπὲρ ὧν Syncell, ἐπαίρων Τῷ, 
ὑἡπεραίροντα ed. princ. — 8 140 Aowráv: πολλήν L. — ὃ 140 

μακρὸν — ἐξηγῆται περισσὸν ἴσως ἂν εἴη λέγειν Antiqq. — 

8 140 πλὴν -- μεγάλα: πλὴν ὡς ὄντα μεγάλα Antiqq. --- 8 140 

ἡψηλά om. Antiqq. — S8 141 δένδρεσι" δὲ δένδρεσι Gutschm. 

Ns. — 8 141 τεϑραμμένην᾽ ὡς τεϑραμμένην Antiqq. — 8 143 
Συρίαν" καὶ Αἴγυπτον add. Syncell. — $ 144 τετάρτῃ" δευτέρᾳ 

loskePHus. VI. € 



XXXIV ADNOTATIO CRITICA. 

C. Müller, Gutschm. — 8 146 μετήλλαξε Euseb., μετηλλάξατο 

L. — $8 148 £ugeivsw: ἐκφαίνειν Euseb. praep. codd. BJ. — 

8 149 ἐπισυστάσεως Euseb. ἐπιστάσεως L. — $8 150 '4clev 

LLat., βασιλείαν Euseb. ἀρχήν Syncel. — $ 152 Βορσίππων 
Gutschm., Βόρσιππον vlg. — 8 158 φιλανϑρώπως" add. αὐτῷ 
Gutschm. — 8 154 πεντήκοντα Euseb. ἑπτά LLat. — 8 154 

δευτέρῳ: δεκάτῳ Euseb. — $ 157 τοῦ '"4g0.: oi "Afó. Ns. cf. 
Rühl. Mus. Rhen. 1894 p. 578. — 8 158 τούτου" καὶ τούτου δέ 

Ns. — ξ 159 ἑβδόμῳ uiv γὰρ ἔτει τῆς ᾿Ιϑωβάλου βασιλείας 
Neflovyoóovócooog ἤρξατο Ns., deinde post μὲν γάρ suppl. 

Capellus et Gutschm.: καὶ δεκάτῳ. — ὃ 100 ἐπὶ τοῦ woo): 
gravis corruptela latet. — $ 160 περί παρά Ns., eiic. Gutschm. 

— $161 ταῖς iv: acc. ex edit. pr. — $ 161 παραϑέσϑαι suspectum 

Ns. — 8 164 ἐφ᾽ ὃν àv ed. pr., ἐφ᾽ ὅν L, ἐφ᾽ οὗ ἄν Ns. — 
8 164 διψίων- feculenta Lat. — 8 164 ἀπέχειν del Herw. — 

8 167 οὐδενί. οὐδέσι Ns. — S8 169 Σύριοι: Σύροι Herodt. 

IL 104 — 8 169 αὐτοὶ οὗτοι L. — $ 112 συνεστράτευται᾽ συνε- 

στράτευσαν Euseb. — $ 173 ἐπὶ λίμνῃ ἐνὶ λίμνῃ L, παρὰ λίμνῃ 

, Eus. — 8 118 χορυφάς᾽ κεφαλάς Euseb. — 8 173 rooyoxovodósc: 

τροχοκούριδες L cf. Choeril Naek. p. 145. — 8 146 περιτίϑησι 

Hlw. Gutschm., παρατιϑείς L, ἀνατίϑησι Euseb. — 8 177 τῶν 

ἐκείνου" τὴν ἐκείνου L. — S 111 δ᾽ ἔσϑι εἶπεν Euseb., δέ σοι 
εἰπεῖν L, cf. Praef. Ns. p. XIV. — 8 111 ὀνείροις Euseb. cod. 
B, ϑαυμαστὸν ὀνείροις vlg. — $ 178 ἀπαγγελιῶν Euseb., ἐπαγγε- 

λιῶν L. — ξ8 178 ὅτι cov: εἴ τι σοι L. — $ 179 post γένος inser. 
ἔφη vel εἶπεν Ns. — 8 180 ἐπιθαλαττίους. ϑαλαττίους L. — 
8 180 ὑποχαταβαίνων᾽" συγκαταβαίνων Gutschm. — $ 180 'EAAg- 
vixóg: gratissimus Lat., h.e. gratissimus — £AAqvixórvorvog Gutschm. 

.— 8 181 ἐν οἷς ἦμεν ed. pr., ἄνθρωπος Euseb., ἄνϑρωπον L, 
del. Herw. — 8 181 πολλοῖς — συνῳκείωτο᾽ πολλοὶ — συνῳκξίωντο 

L. — $ 182 τοῦ ᾿Ιουδαίου ἀνδρός: τἀνδρός Ns. — S 182 τά 

suspectum Ns. — ὃ 182 παρατίϑεσϑαι" παραϑέσϑαι Ns. — $183 
εἴρηκεν" εἰρηκώς Ns. — 8. 183 μνημονεύσας Huds., ἐμνημόνευσεν 

Ns. μνημονεῦσαι L. — ξξ 185 προϑείς Cob., προσϑείς vlg. Item 

8. 230, 288 et Π 135. — $ 185 κατὰ Γ΄" τῇ κατὰ I'. Ns. — $ 187 

xol τῶν πραγμάτων Huds., καὶ τοῖς περὶ τῶν πραγμάτων L, 

κἂν τοῖς περὶ αὐτὸν τῶν πραγμάτων Hlw. — $8189 τὴν διαφοράν" 
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ADNOTATIO CRITICA. OXXXV 

τήν τὲ διαφοράν L, an δίαιταν vel διαγωγήν ὃ Hlw. — $ 190 
καλὸν — νομίζοντες ed. pr. καὶ καλὸν — νομίζομεν L. — 8. 191 

πάντων ed. pr, πάντες L. — 8 191 ysyvuvouévog: γεγυμνασ- 

μένως intellexit Lat., Ns. — $ 191 πάτρια Ns., πατρῷα vlg. — 

$ 198 καὶ νεὼς ed. pr, νεώς L. — $8 194 ἡμῶν: αὐτῶν Bk. 

del. Hlw. Ns. — 8 195 πλάτος Huds., πλῆϑος L. — 8 196 αὐτός" 
idem ipse Lat, αὖ vel ὃ αὐτός Bk. — $ 198 οὐκ ἐκ τμητῶν 

ἀλλ᾽ ἐκ συλλέκτων᾽ ἀτμήτων συλλέκτων L, ex lapidibus mon 

dolatis, sed collectis atque iacentibus Lat. — ὃ 198 δεκάπηχυ᾽ 

δωδεκάπηχυ Euseb. δεκάπηχυς Bk. — $ 200 συνεστρατεύομεν 
L, συνεστρατεύσαντο Euseb. cf. Praef. Ns. p. XXIL — $ 200 

ταῦτα Hlw., τοῦτο vlg. — $8 201 ἡμᾶς Euseb., ἡμῖν L. — $ 201 . 

᾿Ιουδαίων᾽ ᾿Ιουδαῖος Ns. — 8 201 ἱκανός: ἱκανῶς Euseb. cod. J. 

— 8$ 201 κατὰ ψυχήν᾽ καὶ τὴν ψυχήν Ns. — $ 201 óuoloyoó- 
usvog' ὁμολογουμένως Ns. — & 202 διαβαδιξόντων᾽ βαδιζόντων 
Euseb. — 8 208 τὸν ὄρνιϑα Euseb., τὴν ὄρνιϑα L. — $ 208 

ἀναστάς. ἀναπτάς Nr. Herw. — S8 208 παρελκύσας ἑλκύσας 

Euseb. — 8 204 ἀγαναχτούντων᾽ ἀγανακτοῦντος Cob. — $ 204 

κακοδαίμονες εἶτα vOv: κακοδαιμονέστατον LLat., cf. Praef. Ns. 
p. XIV. — $ 204 λαβών Euseb., λαβόντες LLat. — $ 204 

ἀπήγγελλεν" ἀνήγγειλεν Euseb. — $ 206 δέ del. Ns. — $ 206 
στρατείαν Bk., στρατιάν L. — 8 208 τῇ Στρατονίκῃ" τῆς Στρα- 

τονίχης Herw. — 8 209 οὗ Antiqq. XII 6. — 8. 209 μήτε ΒΚ., 
μηδέ L. — $8 210 εἰσιόντος" δέ supplet Hlw. cum Lat. — 8 211 
ἐνύπνια Grotius, sig ἐνύπνια L. — $ 211 vóuov: ϑείου Herw. 

— & 211 ὑπόνοιαν᾽ παράνοιαν Bk. — $8 214 ἐν τοῖς" ἐν τοῖς 

αὐτοῖς Cob. — 8 215 Αἰγυπτίων. Σύρων Euseb. — $ 219 ταύτας" 

ταῦτα Hlw. — $ 221 διέβαλε Huds., προσέλαβεν L, momordit 
Lat., προσέδακεν Nr. — $ 222 καινολογεῖν Df, κενολογεῖν L. — 

8 222 τῇ κρίσει" yo. τῇ ἀκροάσει L, quod placet HIw. — 8 224 

τῶν ἱερῶν Spanh., τούτων L. — $ 229 καὶ λεγόμενα del. Cob. — 

8 281 ἀπὸ δὲ τούτου τῶν μεταξὺ βασιλέων Ns. — ὃ 231 πρεσ- 

βύτερος. πρεσβύτατος Ns. — $ 282 αὐτοῦ Nr. αὐτῷ vlg. — 

8 284 ἡσϑέντα᾽ πεισϑέντα Ns. — ὃ 284 τοῦ πλήϑους" τὸ πλῆϑος 

Ns. — 8 235 εἶεν κεχωρισμένοι Hlw., οἱ ἐγκεχωρισμένοι L. — 
8 235 συνεχομένους Df, συγκεχυμένους vlg., συνεσχημένους Ns. 
— 8 236 ὑποδεῖσαι Df, ὑποδεῖσθϑαι L. — $ 237 πρὸς suspectum 

c* 
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Ns. — $ 288 ὁρμητήριον supplet Hlw. — 8 238 λεγόμενον" 
λόγιον Halbertsma. — 8 241 καὶ συμμεμιασμένων᾽ vovg μεμιασ- 
μένους Ns..— 8 242 émáfsww: ἀπάξειν Lowth., ἐπανάξειν Cob., 

κατάξειν Herw. — 8 244 zoóvsgov: πρῶτον Ns. — $ 244 γ᾽ del. 
Cob. Ns. — 8 245 ££&£9svo: ὑπεξέϑετο Cob. — 8 245 post διαβάς 

Nili nomen excidit, Ns. — 8$ 245 τοῖς ἄλλοις" σὺν τοῖς ἄλλοις 

Ns. — $ 246 καίτοι τοῖς Hlw., καὶ τοῖς vlg. — 8 2456 ἀπαντήσας 
Cob. Ns., ἀπαντήσασιν vlg. — 8 246 μὴ δεῖν Herw., μέλλειν 

vlg. — $ 247 0g: ὅϑεν L. — 8 247 παρασχών vel simile quid 
post πόλεις add. Huds. — ξξ 247 ἔκπτωσιν ed. pr, sig τὴν 

ἔκπτωσιν L. — 8 247 ἧττον Ns., ἧττον δέ L, ἧττόν ys ed. pr. — 
$ 249 ἀδύτοις Bk., αὐτοῖς L. — 8 250 τήν᾽ ὁ τήν Cob. Ns. — 

8 251 ἃ παρίημι ed. pr. ex Lat, παρ᾽ ἡμῖν L. — $ 252 ἄλλους 

Ns, ἀλλήλους L, αὐτόν ed. pr. — 8 252 ἐξ ἀρχῆς τό Ns., ἐξ 

ἀρχῆς τε L. — 8 258 πρόρρησιν ed. pr., πρόσρησιν L. — $ 259 
οὗ δρᾶν ἑαυτόν Herw., δι᾽ ὃ ἀνελεῖν Huds., οὐδ᾽ ἄν L. — $ 260 
καϑαρεῦσαι" καϑαρίσαι Cob. — 8261 ἐπ᾽ Αἰγύπτῳ ἐπ᾽ Αἰγύπτου 

vel ἐν Αἰγύπτῳ vel ὑπ᾽ Αἰγυπτίων Ns. — $ 261 συνάπτεσϑαι 
vlg. ex 8 239, συνεμβάπτεσϑαι L, quod speciem habet. — $ 262 

αὐτοῖς ed. pr., αὐτούς L. — 8$ 268 παρατεϑεικέναι" παραϑεῖναι 
Ns. — $ 264 ἱερέας Hlw. Bk., ἱππέας L. — $ 267 vs Bk. del, 

κατά γε τήν Hlw. — $8 267 πάντως ed. prine, πάντες L. — 

8 268 si δὲ δή" εἰ δ᾽ ἔτι Ns. — 8 268 οὐκ ἂν δέ: οὐκ ἄν Nr. 
— 8.269 πρός G.Schmidt., εἰς vlg. — 8 271 μέντοι ed. pr., μέν 

L. — $ 211 συναποστῆναι Bk., συναποστῆσαι L. — $ 212 ἔϑεσι 

Huds., ἤϑεσι L. — 8 275 ἔπειτα Huds., và σιτία L, εἶτα Ns. — 
8 271 oi τότε" oi μὲν τότε Ns. — 8 217 ὃν ed. princ., οὐδέ L. 
— $ 281 δῆλος" δῆλον Huds. — 8 281 ὁμώροφον ed. pr., ὁμωρό- 

φιον L. — 8 284 τις ἱερώμενος ed. princ., τισὺν ἐρώμενος L. — 

8 285 ἐκεῖνον" ἢ «sivov Ns. --- 8 2856 ταῦτα᾽ τοιαῦτα Ns. — 

8 285 ἢ τούς Ns., ἀνοήτως L, cf. Praef. Ns. p. X. — $ 285 

προσέσϑαι Ns., προέσϑαι L. — 8 285 συντιϑεμένους᾽ συντεϑει- 
μένους Ns. — 8$ 286 Μωυσῆν del. Hlw. Ns. — 8 281 κατάδηλον 

Bk., καὶ δῆλον L. — 8 289 παύσεσϑαι Ns. Hlw., παύσασϑαι 

vlg. — $ 291 οἷς φιλίαν ed. pr., sig φιλίαν L. — $ 296 ἐμβαλών 
Ns. ἐκβαλών L. — $ 298 ἀγαγεῖν ed. pr., ἀνάγειν L. — ξ8 299 

συνεξεληλαμένον Df., συνεξεληλασμένον L, συνεξητασμένον Nr. — 
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8.301 τετταράκοντα ed. princ., εἴκοσι L. — 8 302 αὐτῶν ed. pr., 

αὐτοῖς L. — $ 304 διὸ καὶ δῆλός ἐστιν ed. pr., δῆλος L. — 

8 806 ἔχοντας ed. pr., ἐχόντων L. — ὃ 305 καταφυγόντας Herw., 

καταφεύγοντας vlg. — ὃ 806 εἰπεῖν ed. pr. ἐρεῖν L, ἀνελεῖν 

Ns. — 8 307 χάρτας" λάρνακας ὃ Nr. — $ 309 μηδέ Bk., μήτε 

L. — $ 309 εὐνοήσειν — cvu(lovisócsw: εὐνοῆσαι — συμβουλεῦσαι 

Ns. — $ 309 (rà) ἄριστα Herw. — $ 311 τὸ μὴ ὀνειδίξεσϑαι" 

μὴ inser. Huds. — 8 311 ἹΙεροσολυμίτας Ns., ἱΙεροσολύμους L, 

cf. Praef. Ns. p. XXIII. — 8 312 καινότερον ed. pr., κενότερον 
L. — 8 818 περιπεσόντων᾽ περιπεσοῦσι Ns. — 8 814 ὁ ποῖος 

divisim Herw. — 8 316 περί om. Lat. — 8 316 ἄν del. Ns. — 

8 319 γενομένοις" γενησομένοις Ns. — 8 319 τῆς Mri Ns. — 

$ 320 ἄν suppl. Ns. 

Libr. secundi $ 2 καΐτοι περί ed. pr., καὶ τοῖς L. — 8 2 

post ἀντιρρήσεως L add. τετολμημένοις, quod om. in ed. pr. 

Niesio lacuna esse videtur. — 8 4 τὴν ἄνοιαν ed. pr., τὴν αὐτῶν 

ἄνοιαν L. — $ € κατηγορία Bk., κατηγορίας LLat., κακηγορία 
Nr. — 8 10 εἰς --- ἀπέστρεφεν᾽ iempla enim quae habuit haec 

civitas contra subsolamwm convertit Lat. — $ 10 ἡ πόλις ed. pr., 

ἥλιος L. — $ 10 ἀφηλιώτην. ἀπηλιώτην Hlw. — ὃ 11 pro 

obeliscis autem columnas statuit in quibus figuram scaphae fecit, 

wt wmbram sub aethere solis circwitione servaret Lat. — 8 11 

ὑφ᾽ οἷς" ἐφ᾽ οἷς Hlw. Herw. — 8 11 exágm σκάφης Huetius. 
— 811 ἀνδρός" ἀπ᾿ ἄκρων Huetius. — 811 διακειμένη" Óuxvov- 

μένη Herw. Obscurus locus est. — ὃ 12 οὐδὲ Bk., οὔτε L. — 

8 12 ἐνέϑηκεν. ἀνέϑηκεν Hlw. — S8 18 cvyuzémiowsv: συμπέ- 
πλεκὲν L. — $8 18 ἦν Ἧλ. ὁ HÀ. L. — 8 14 ὡς: ὧν vel ἧς 

Ns. — 8 17 πάντως om. Lat. — $ 18 ἀποικίας ed. pr., ἀπιστίας 

L. — 8 18 másíoow πέντε coll I 8 126, Ns. — 8 19 ὅτι᾽ καὶ 

ὅτι Huds. — 8 24 τὸ add. Bk. — 8 24 ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας om. 

ed. pr. — 8 24 κατὰ ταὐτόματον Ns, κατ᾽ αὐτόματον L. — $ 26 

ἀναίδειαν" ἢ ἀναίδειαν Ns. — $ 28 ys: καί Ns. — 8 29 γεγενη- 
μένος ed. pr, γεγεννημένος L. — ὃ 30 £gvysv: add. Ns. τὴν 
προσηγορίαν vel simile quid, τὸ γένος Herw. — 8 30 ἀδίκως 
ed. pr., ἀδίκους L. — $ 32 προτέϑειται" προυτέϑειται L, προυτέ- 
$seo ed. pr. — 8 32 evuzsouieufivs, συμπεριλαμβάνειν L. — 

8 35 τόν inser. Ns. Hlw. — 8 36 εἰ ed. pr,, om. L. — 8 36 



XXXVIII ADNOTATIO CRITICA. 

βασιλείοις ed. pr., βασιλικοῖς L. — 8 36 Μακεδόνες: Macedonum 

Lat. — $ 87 ἐτόλμησε ed. pr. ἐτόλμα L. — ὃ 89 καὶ χατά 

ed. pr., κατά L. — 8 40 μικροῦ ed. pr., οὐ μικροῦ L, non. par- 

vulum Lat. — S8 40 μεταδέδωκεν Huds. μεταδεδώκασιν L. — 

8 41 γεννηϑείς" γενηϑείς Ns. — 8$ 44 ᾿Δλεξάνδρῳ Bk., ᾿4λεξάν- 
δρου L. — 8 44 ἐνεχείρισε ed. pr., ἐνεχείρησε L. — 8 44 αὐτάς 

ed. pr., αὐτά L. — 8 46 διαφέροντα ed. pr., διαφερόντων L. — 

8 48 Μακεδόνων del. Nr. — 848 ἄξια Huds., ἀξίως L. — 8$ 49 

διεσώσαντο ed. pr., διέσωσαν L. — 8 50 αὐτῶν: τῶν ALsÉev- 

δρέων Hlw. — 8 50 οὐκ inser. Hlw. — 8 51 (λείπει) φύλλα ὡσεὶ 
aévre mg.L. — $ 57 et benefactores: et. om. L. — 8 58 demens: 
deiiciens Cod. Par. 5049. — $ 66 nostrorum wnwm atque: nostrum 

vestrumque Corsin. et Paris. 1615. — 8 82 Pius Ns., dius codd. 

Dieit Antiochum Pium, cf. Antiq. XIII 244. — 8 90 essent: 

sunt Ns. — 8 99 Graecos: Huds.'add. — 8 101 ante awt lacuna 

Ns. — 8 108 quatuor: viginti quatuor Ottius. — $ 110 Mnaseam 
Ns.,-mnafeam CL, innafeam Par. 1615, inania facta Ed. Bas. 

— 8 119 Idwmaeos Huds., ludaeos. vlg. — 8 112 Idwmaeorwm 

Huds., Judaeorum vlg. — 8 112 quae Dorim nominatur Par. 

5049. — ξ 118 τὴν πορείαν ποιουμένων iter agentes. Lat. — 

8 114 μένοντας Bk., μὲν ὄντας L. — 8 114 χάνϑωνος Huds., 

ἀἁκανϑῶνος L. Item 8 115 et 120. — 8 114 κατὰ τάχος ed. pr., 

τὸ τάχος L. — 8 116 ᾿Ιδουμαίας Ns. ᾿Ιουδαίας L. — 8 118 

ἔρημα ed. pr. ἐρημία L. — 8 119 ἑξήκοντα Lat, ἑπτά L. — 

8 119 διακόσιοι" εἴκοσι Huds. cf. Bell. Jud. VI 8 293. — 8 120 

ἠνέῳξεν ἄν add. ed. pr. — 8 120 ἀνοίξειν — ἔχων" aperwisse 
creditur, qui solus etiam habuisse asini caput aestimabatur Lat., 

ἀνέῳξεν" οἶμαι μόνος καὶ viv τοῦ κάνϑωνος ᾧχετο κεφαλὴν 

ἔχων Ns. similiterque Hlw. — $8 120 πότερον --- ὀμνυόντων᾽ 

quapropter dubiwm est, utrum hoc caput zabidon denuo revocavit, 

an cerle swmens AApion introducit $n templum wt Antiochus 

inveniret, wnde $n secundo .Apioni aliquam mentiendi daret 

occasionem. et conscribendài verba jurantiwm Lat. — $ 120 αὐτήν" 

αὐτή Ns. — 8 120 "4ziov ed. pr., ἀπιών L. — $ 191 καταψεύ- 
δεται δέ ed. pr., καταψεύσασϑαί τινα L. — $ 122 τῶν συγγενῶν 

om. Lat. — $ 123 πολλοὶ — συνέβησαν εἰσελϑεῖν" πολλοῖς συνέβη 
. συνεισελϑεῖν Herw. — 8 124 τοῦτον L e corr. Lat, τούτων L, 
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pr. m. — $125 καί spurium Ns. Hlw. — 8 125 αὐτῶν ed. pr., 
αὐτοί L. — ὃ 125 Ρωμαίοις legitur in L post ἡγεμονικωτάτης, 

transp. in ed. pr. — 8 126 ἀνάσχοιτο Ns. Hlw., ἀπόσχοιτο vlg. — 

8 126 μεγαλαυχίας Ns., μεγαλοψυχίας vlg. — $8127 διακαιροπτίας" 

continue Lat. — 8 196 ἱκανῶς" ἱκανός L, εἰκότως Hlw. — 8 128 

τυχόντες" add. φαίνονται ed. pr. — 8 128 οἴκοι δεσποτῶν Cob., 

οἰκοδεσποτῶν L. — & 130 διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἀπόστολός φησι ὡς 

δεισιδαιμονεστάτους ὑμᾶς ϑεωρῶ, add. L in mg. cf. Praef. Ns. 

p. XXIV. — $ 131 uncini sunt Ns. — $ 131 ἐχρήσαντο Ns., 

ἐχρήσατο L. — 8 182 καινός ed. pr., κενός L, novus Lat. — 

8 132 ἐτύφωσεν Nr. ἐτύφλωσεν L. — 8 18338 τούτους μὲν οὖν᾽ 

ἀλλὰ τούτους μὲν νῦν Ns. — 8 134 ἐχπολεμηϑέντων πρὸς 

Ῥωμαίων: ἐκπολεμωϑέντων πρὸς Ῥωμαίους Ns. — ξ 184 οἱ παρ᾽ 

ἡμῖν" maiores nostri Lat., i. e. οἱ πατέρες ἡμῶν Ns. — 8 18 

τῶν εἰρημένων. τοῖς εἰρημένοις Ns. — 8 135 post πολίτην add. 

Lat. quod rite facit Lat. i. e. ὀρθῶς ποιῶν, Ns. cf. Praef. Ns. 

p. XXIII. — 8 137 £óe: animalia consueta Lat., ξῷα ἥμερα 

Ns. — 8 137 ἡμέρων ed. pr., ἡμετέρων LLat. — $ 141 τήν τε 

ed. pr., τήν L. — 8 141 ὗν ϑύει Ns, συνϑύει LLat. — 8 144 
uncini sunt Ns. — 8 145 ἐπεὶ δέ Df, ἐπειδὴ 1. -- $147 κατη- 

γορουμένοις" κατηγορημένοις ed. pr. — ὃ 148 διὰ πάσης τῆς 

συγγραφῆς ed. pr, δὴ εἴπας L, χιυΐρρε cwm aliquando quidem 

208 sime deo et hominibus odiosos appellet, aliquando vero, cet. 

Lat. — 8 149 διελεγχϑήσεσϑαι" ἐξελεγχϑήσεσϑαι Cob. — 8 150 

ὑπεναντίως ed. pr., ὑπεναντίων L. — 8 150 o9" ed. pr. οὐδ᾽ 

L. — 8 152 μὴ μιμεῖσϑαι ed. pr., μιμεῖσθαι L Lat. — 8$ 152 

ἀλλ᾽ ed. pr., ἀλλ᾽ οὐκ LLat. — 8$ 153 δέ“ δή Ns. — S 154 

προάγειν" προέχειν Cob. — 8 154 ἐχϑές Df, og ἐχϑές L. — 
8 155 ἀορίστοις. ἀρίσταις Cosmas. — S8 156 περιλαβών Bk., 

παραλαβών L. — S 156 εἰσαεί Bk., ἔσασι L, πᾶσι Nr. — $ 157 

πολλὰς τάς" πολλὰς ὄντας Ns. — S 151 πολεμίους Ns., πολέμους 

L. — 8158 αὐτοὺς τοῦ κελευσϑέντος ed. pr., ἀντὶ τοῦ κελευσϑέντος 

om. Lat. recte sec. Ns. — 8 168 ταῦτα ed. pr, ταύτην L. — 

8 158 ξῆν inser Huds. — 8. 159 sóvowv: aequitatem Lat., 

εὐνομίαν Ns. — 8 159 βεβαιοτάτην" βεβαιωτήν L. — 8 160 ἐκ 
τοιαύτης οὖν αὐτῷ προαιρέσεως πράξεων Ns. — $ 160 ἐνόμιξεν" 

judicabat Lat., ἐνομίξομεν L. — S 160 9sóv: dewm Lat., ϑεῖον 
Σ᾿ 
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L. — 8 161 αὐτός om. Lat. del Ns. — $ 161 οἷον ed. pr, 
ὅν L, quales Lat., οἵους Ns. — 8 161 αὐχοῦσι ed. pr., αὐχοῦντες 
L. — 8 161 μετ᾽ αὐτόν ed. pr, μετὰ ταῦτα L. — 8 162 oi 

μέν — ἀνέφερεν" mamque quidam eorum leges positas a. Mino 

dicebant, alW vero eas in Apollinem et vaticiniwm Delficum re- 

ferebant Lat.; tentat Ns.: oi μὲν αὐτῶν τοὺς νόμους ὑποτί- 

ὕενται Zi, οἱ δ᾽ sig τὸν ᾿Ζ“πόλλω καὶ τὸ Ζελφικὸν αὐτοὺς μαν- 

τεῖον ἀνέφερον᾽ Similiter Hlw.: οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν τοὺς νόμους 

ὑπὸ τοῦ “ιὸς ἔλεγον τίϑεσϑαι, οἱ δέ γε εἰς τὸν ᾿ἀπόλλω καὶ τὸ 
Δελφικὸν αὐτοῦ μαντεῖον ἀνέφερον. — S 168 τίς ὁ δικαιότατα" 

τῆς δικαιοτάτης Euseb. — 8 168 τῆς τοῦ" om. Euseb. cod. G. — 
8 168 ἀντιπαραβάλλοντας Euseb. ἀντιβάλλοντας L. — 8$ 164 

ἐθῶν Euseb. ἐθνῶν LLat. — S8 164 κεφαλαιωδῶς ἂν ἐπίοι τις 
supplet Euseb. post διαφοραί: Ns. tentat: κεφαλαιωδῶς δ᾽ αὐτὰς 

οὕτως vel simile quid. — $ 164 μοναρχίαις Euseb. μοψαρχίας | 

L. — 8 164 ταῖς — δυναστείαις Euseb. τὰς — δυναστείας L. — 

8 105 ἀπέδειξε Euseb., ἀπεῖπεν L, declaravit Lat. — ξ 165 ϑεῷ" 

add. L: δὲ μᾶλλον. uóvo: cf. Praef. Ns. p. XHI. — $8 166 ἃ 
Euseb. om. LLat. — $ 166 ἰδίᾳ τε ἑκάστοις add. Vigerus. — - 
8 166 ὑπάρχει — δεηϑέντες Euseb. παρέχειν τὰ ἴδια" καὶ οὐ 

μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ὧν ἀπηγόρευσαν: μόνον δὲ καὶ τοῦτο 
δοκεῖν ἐδίδαξαν εἶναι μὲν ϑεὸν μονάρχην, μετ᾽ αὐτὸν δὲ ϑεῶν 
τινὰς μυϑολογίας ἀνεπλάσαντο" τὸ εἶναι αὐτοὶ δεηϑέντες L. — 
8 166 ἀμηχάνοις Euseb. ἀμηχανίᾳ L. — 8 166 οὐκ ἐνὸν οὔτε 
Euseb. οὐκ ἠδυνήϑησαν ἀλλ᾽ οὔτε L. — 8 166 τῶν᾽ τι τῶν 

Euseb. — 8 106 ὧν Euseb. ὡς L. — 8 167 ἀλλ᾽ Euseb. ἕνα 
γοῦν LLat. — 8 167 ἀλλ᾽ — ἀναλλοίωτον" ἀλλ᾽ αὐτὸν ἀπέφηνεν 

ὁ ἡμέτερος νόμος ἀπρόσιτον, ἀγέννητον, ἀΐδιον, ἄχρονον, ἀναῖ- 

λοίωτον L. — 8 167 δυνάμει uév: add. μόνον L. — $ 168 παρ᾽ 

“Ἕλλησιν rw παρὰ τοῖς Ἕλλησι μονάρχην ὡς ἐν παραδρομῇ 

ἀφιέντες" εἰ γὰρ ϑεός, οὐ Oso: εἰ δεῖ λέγειν τῇ ἀνάρχῳ φύσει 
τὰ καλά τὲ καὶ ἄτρεπτα καὶ ὡς ἀληϑῶς πρέποντα τῇ μεγαλειότητι 
κοῦ ϑεοῦ" καὶ ὅτι L. — 8 168 σφόδρα: οὐ σφόδρα Euseb. cod. 

. — 8 168 ἐκείνους LLat, ἐκεῖνον Euseb. — ξ 169 ὀλίγους 

Euseb., ὀλίγον LLat. — $ 169 πλήϑη Euseb., πλῆϑος L. — $169 
δόξαις" add. ψευδέσι Hlw. — $ 169' προκατειλημμένα Huds., 

προκατειλημμένοι L, κατειλημμένα Euseb. — 8 169 £vígvosv: 
" 
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ἐνέφυεν L. — $ 170 συνεῖδε καὶ κατέστησε om. Euseb. codd. 
BG cf. Praef. Ns. p. XVIL — $ 171 ἔχουσι τὴν ἀναφοράν L, 

ἀναφέρουσιν Euseb. — $ 171 £975 Huds, ἤϑη vlg. — 8 171 

διδασκαλικός: διδάσκαλος L. — $ 172 ἐθῶν Huds, ἠϑῶν vlg. 

uti et 8 173. — 8$ 172 ἔδοξεν ἑκάστοις Euseb., ἔδοξαν ἕκαστοι L. 

— 172 ἄλλον L, ἕτερον Euseb. — 8 172 vóuov: λόγων Ns. — 

8 172 ὠλιγώρησαν L, ὠλιγώρουν Euseb. — 8 173 νόμου λόγον᾽ 
λόγου νόμον LLat. — 8 173 τὸ οἰκεῖον ed. pr. τὸν οἰκεῖον L, 

τὸν οἶκον vel τῶν οἴκων Euseb. cf. Praef. Ns. p. XVII. — 8 173 
οὐδέ Bk., οὔτε L. — $ 173 zoncou£vov: χρησαμένων L. — 8$ 174 

ὅσων ὧν Ns. — 8 174 περὶ τῶν᾽ περὶ τίνων L. — 8174 εὐτονίας 
περὶ τὰς τέχνας ed. pr., εὐτόνους τέχνας et in mg. yo. συντονίας 

L, συντονίας Euseb. — 8 174 αὐτός" αὐτοῖς Ns. — 8 175 ὑποτί- 

uno: Euseb. eod. J., ἐπιτίμησιν L. — ὃ 175 ἠνέσχετο καταλι- 

πεῖν L, κατέλιπεν Euseb. — 8 175 παίδευμα Euseb., παιδευμάτων 

L. — 8 175 ἀκροασομένοις Euseb. cod. J., ἀκροασαμένους L. — 
8 175 ἀφειμένους Cob., ἀφεμένους L. — 8 175 ἐκέλευσε: κελεύσας 

Hlw. — 8ὶ 177 καὶ κυριωτάτας om. Euseb. codd. BG. — $8 177 

παρ᾽ αὐτοῖς om. LLat. — 8$ 118 vig: si vig L. — 8 119 τοῖς 

ἔϑεσι" τοῖς ἤϑεσι L. — ὃ 179 ἐν ἔϑεσι Euseb., ἐν ἤϑεσι L. — 

8 179 ἀποτελεῖ᾽ ἐπιτελεῖ L. — 8 180 μόνον" μόνων L, γὰρ μόνον 

Vigerus. — $ 180 αὐτῶν τετόλμηται 1,, ἀποτετόλμηται Euseb. — 

8. 180 αὐτοῦ ed. pr., αὐτόν vlg. — $ 181 ὁ τῷ νόμῳ ovugovóv: 
ὁμοῦ σύμφωνος L. — ὃ 182 ἔγκλημα, τὸ δή᾽ ἐγκλήματος ἤ L, 

ἔγκλημα τὸ ἤ ed. pr. — 8 182 καινῶν. κενῶν L. — 8 182 

ἄνδρας ἀνδρείας L. -- 8 182 μάλιστα post παραβαίνειν irsp. 
Euseb. cod. G. cf. Praef. Ns. p. XVIL. — 8 188 νομοϑετηϑεῖσιν᾽ 
ψνομοϑετήσασιν L. — 8 183 δεόμενα ed. pr, δεόμεναι Euseb., 
δεχόμεναι L. — $ 184 ἦν ἔτι" ἦν Euseb. — 8 184 τοῦτον ud 
τοῦτο L. — 8 184 usrowwüoswv: μετεκίνησεν Euseb. cod. J. — 

8 184 ἐξεύροι ed. pr. ἐξεῦρεν vlg. — ὃ 184 ἐξενέγκοι ed. pr., 

ἐξήνεγκεν L, μετήνεγκεν Euseb. — 8 185 ἂν καλλίων" ἦν κάλλιον 

L, ἢ καλλίων ed. pr. ἂν ἢ καλλίων Ns. — $185 ἡγεῖσϑαι acc. - 
ex Euseb. — ὃ 186 αὐτομάτοις om. Euseb. cod. G. — 8 186 
τὸ πρῶτον" πρῶτον L. — ὃ 186 ὃ νομοϑέτης: νομοϑετῆσαι 

Euseb. --- ὃ 186 τὴν τιμήν᾽ τῆς τιμῆς Ns. — ξ8ξὶ 187 τοῦτο Ns. 

τούτοις ed. pr., τούτου L. — 8 188 ἁρμόξουσα᾽ ἁρμόσουσα L. — 
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8 189 ἄλλοι: ἀλλόφυλοι L. — 8 189 ἀμεταπείστου ed. pr., ἀἄμετα- 

πίστου L, ἀμεταϑέτου Euseb. — ὃ 189 τοῦ παντός om. Euseb. 

codd. BG. — $ 189 προρρήσεις" προσρήσεις L. — $ 189 ἀπαγο- 

ρεύσεις᾽ προαγορεύσεις Euseb. — S8 190 δ᾽ ἡγεῖται" δὴ γίνεται 
ἡ L. — 8 190 ὁ ϑεός" ὅτι ϑεός Ns. — 8 190 πάντα" ξύμπαντα 

Euseb. eod. G. — 8190 ἐναργής" ἐνεργῆσαι L. — 8 190 ἄφατος" 

ἀφανέστατος Euseb. — 8 191 xàv ἢ — πᾶσα 0f: ἀλλότριος κἂν 

4 πολυτελὴς ἄτιμός ἐστι πρὸς τὴν ἐκείνου δόξαν καὶ πᾶσα L, 
cf. Praef. Ns. p. ΧΥ͂Ι. — 8 191 οὐδέν: ᾧ οὐδέν vel οὐδὲν γάρ 
Ns. — $ 192 σελήνην add. LLat. ποταμοὺς καὶ ϑάλατταν, 

ἥλιον ὕδατα Euseb. codd. BG. — 8 192 οὐ πόνοις" οὐδὲ πόνοις 

LLat. — 8 192 συνεργασομένων Ns., συνεργασαμένων vlg. — 

8 192 καλά om. Euseb. codd. BG. — 192 καλῶς — γεγονότα" 
καϑὼς ἐβουλήϑη εὐθὺς ἐγένοντο L. — $ 192 τούτῳ — cbróv: 

τοῦτον ϑεραπευτέον Euseb. codd. BG. — 8 193 ἁπάντων" add. 

ó κόσμος L. — 8 198 ϑεραπεύουσι" ϑεραπεύσουσι, Ns. — 8 193 

ἡγεῖται" ἡγήσεται Ns. — 8 194 μετὰ τῶν συνιερέων" uiv πρὸ 
τῶν ἄλλων ἱερέων L, μετὰ τῶν ἱερέων Euseb. cod. B, μετὰ τῶν - 
ἄλλων ἱερέων Euseb. cod. J. --- $ 194 ἐπ᾽ ἀδίκῳ" supplet Hlw. 

πράγματι. — ὃ 195 εἰς πλ. — καὶ u£ümnv: sig μέϑην ἑαυτοῖς 

Euseb. codd. BG. — 8 195 καὶ πρόφασις --- σΘωφρονῶμεν᾽ ἀλλ᾽. 

εἰς σωφροσύνην Euseb. codd. BG. — 8 195 εὐσταλεῖς Euseb. 

cod. J, εὐγενεῖς L, εὐτελεῖς Ns. — 8 195 μάλιστα ὃ. coqoovóausv: 

μάλιστ᾽ ἂν 9. σωφρονοῖμεν Ns. — 8 196 ἐν ταῖς Cob., ἐπὶ ταῖς 

vlg. — 8 196 ὑπὲρ — πρῶτον" χρὴ πρῶτον ὑπὲρ τῆς κοινῆς 

Euseb. codd. BG. — 8 196 βίου LLat.,, ἰδίου Euseb. — 8 196 

μάλιστ᾽ ἂν εἴη Bk, μάλιστα L, μάλιστα εἴη Euseb. — $8 197 

παράκλησις — δέησις" δέησις δ᾽ ἔστω πρὸς τὸν ϑεόν Euseb. codd. 

BG, ef. Praef. Ns. p. XIX. — 8 197 κατέϑηκεν" κατατέϑεικεν 

Euseb. cod. J. — 8 198 διείρηκεν διώρικεν Ns. — 8 198 κήδους" 

κοίτης L. — $ 198 λεχοῦς Nr., λέχους vlg. cf. Pythag. ap. Diog. 

Laert. VIII 33 et Cobet. Orat. Art. Interpr. p. 62. — 8 198 ἃ 

μακρόν — νόμος" om. Euseb. codd. BG, cf. Praef. Ns. p. XIX. 
— 8199 τὴν ante κατά om. L. — $ 199 γίγνεσϑαι" γεγενῆσϑαι 
L, γενήσεσθαι Euseb. cod. J. — 8 199 ἐπιχειρήσειεν" ἐγχειρήσειεν 

L. — 8$ 200 τὴν ἐπιτήδειον L, ἐπιτηδείου Euseb. cod. G, ἐπιτή- 

δειον Euseb. codd. BG. — 8 201 γυνὴ — ἔδωκε susp. Ns. — 
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$ 201 γυνὴ δὲ ᾿χεῖρον᾽ γυνὴ χείρων Euseb. — $ 201 ἅπαντα" 

ἀπάτην Euseb. codd. BG, τὰ πάντα καὶ ἡ πονηρία αὐτοῦ ὑπὲρ 

ἀγαϑοποιοῦ γυναικός L, Pithoeus confert Sirac. XLII 14. — 
8 201 ὕβριν" ταῦϑ᾽ ἡγουμένη add. L. — $ 201 μόνῃ" μόνον L. 

— $ 201 προωμολογημένην Ns., προσωμολογημένην L. — 8 202 

τέκνα --- ἐλαττοῦσα᾽ ἢ τεκνοτροφοῦσαν ἅπαντα προσέταξεν ὁ 

νόμος καὶ γυναιξὶν ἀπεῖπεν wmv ἀμφιβάλλειν ποτὲ ἔν τινι τῶν 

αὐτοῦ μήτε διαφϑείρειν ἀλλὰ μηχανῇ τινι προσέπεσϑαι αὐτῷ" 

T£XvoxrÓvoc γὰρ ἂν εἴη ψυχὴν ἀφανίξουσα καὶ τὸ γένος ἐλαττοῦσα 

L. — 8 202 λέχους φϑοράν Euseb., λέχος ἢ φϑοράν L, λεχοῦς 

σποράν ? Nr. — 8 202 οὐ δύναται ἣ καί 1,, τότε προσήκει καὶ 

Euseb. — 8 208 ἀπολούσασϑαι᾽ ἀπολούεσϑαι Euseb. — 8 203 

κελεύει ὃ νόμος add. L. — 8 203 ψυχῆς --- ὑποβαλόντων: ψυχῆς 
ἔχειν τοῦτο μερισμὸν πρὸς ἄλλην χώραν ὑπέλαβεν Euseb. — 

8 208 ἡ ψυχή om. Euseb. eodd. BG. — 8 208 διακριυϑεῖσα᾽" 

διακριϑεῖσαν L. — 8 208 ἐπὶ πᾶσι" ἐπίτασιν L. — 8 204 ἐπέτρεψεν" 

ἐπέτρεπεν L. — 8 204 συνάγειν L, συντελεῖν Euseb. — 8. 204 

περί τε --- ἀναστρέφεσϑαι L, τὰ περὶ τοὺς νόμους Euseb. codd. 
BG, καὶ τὰ περὶ τοὺς νόμους Ns. — 8 206 ἐπιφανῶν" corruptum 

Ns. — 8 205 παριοῦσι" περιοῦσι L. --- 8 206 ϑαπτομένου τινός 
om. Euseb. codd. BG. — 8.206 συνελϑεῖν- προσελϑεῖν Euseb. 

— 8 205 ἐποίησε νόμιμον" om. Euseb. codd. BG. — 8 205 
καϑαίρειν" καϑαίρεσϑαι L. — $ 205 καϑαίρειν δέ" add. κελεύει 

LLat. — 8 205 καὶ τὸν οἶκον om. L Lat. — 8 205 κήδους add. 

L: διὰ τὸν μετελϑόντα τοῦ βίου. — & 205 χκαϑαρὸς — ἐργασά- 
μενος. αὐτοὺς καϑαροὺς εἶναι" τίς δὲ φόνον ἐργασάμενος. ἢ 

ἑκὼν ἢ ἄκων" οὐδὲ τὴν πρὸς τούτοις ἀπεσιώπησεν ἂν ἐχδίκησιν 

L. — 8 205 ἕνα --- ἐργασάμενος del. Herw. — 8.206 ἐλλείποντα" 

ἐχκλίνοντα L. — 8 206 λευσϑησόμενον" λιϑασϑησόμενον L, κατα- 

λευσϑησόμενον Cob. — 8 206 παραδίδωσι: παραδίδοσθαι κελεύει 

L. — $ 206 πρεσβυτέρου: πρεσβυτερίου L. — 8 207 φιλίαν" 

add. δεῖ L. — 8 207 τούτων ἀπόρρητα Euseb., τἀπόρρητα Ns., 

τὸ ἀπορεῖν παραλέγειν L. — 8 907 περιορῶν — ὑπεύϑυνος" 

περιορᾶν καὶ τοῦ βοηϑεῖν ἐν οἷς ὑπεύϑυνος L. — $207 περιορῶν᾽ 

παρορῶν Herw. --- 8 208 οὐδενός" οὐχ L. — ξ 208 δανείσας" 
om. Euseb. codd. BG. — 8 208 ταῦτα --- κοινωνίαν om. Euseb. 

cod. G. — 8 209 ἐφρόντισεν. ἐφρόνησεν L. — ὃ 209 φανεῖται 
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— προνοησάμενος om. Euseb. cod. G. — 8. 210 ὑπελϑόντες" 
ὑπελϑόντας LLat. — 8 210 φιλοφρόνως" vs φιλανϑρώπως Euseb. 

cod. G. — 8 211 ἐπιεικῆ" ἐπιεικεῖς Euseb. codd. BG. — 8 211 

ἐπιεικῆ — δένδρα" mitissime etiam circa hostes quae sunt agenda 
sancivit, ut neque terra eorum exwratur meque arbores felices 

incidantur Lat. — $8 211 κριϑέντας" κρυϑέντα L. — 8 219 κόπτειν" 

τέμνειν Euseb. codd. BG. — 8 212 συγκεχώρηκεν᾽ om. Euseb. 
codd. BG. — 8$ 213 δ᾽ ἡμερότητα. δὲ πόρρωϑεν ἡμερότητα L. 
— 8 913 ἡμᾶς ἐπαίδευσεν: Euseb. cod. G, διδάσκειν ἡμᾶς 
ἐσπούδασεν L. — ὃ 913 ὡς μηδέ᾽ ὡς ὅτ᾽ οὐδέ L. — 8 218 

ὠλιγώρησεν L, ὀλιγωρεῖν Euseb. codd. BG. — 8 213 μόνην μέν 

Euseb. cod. J, μόνων μέν L, μόνην Euseb. codd. BG. — $ 213 
ἀφῆκε Euseb., ἐφῆκε L. — 8 213 νόμιμον" νενομισμένην L. — 
8 218 πᾶσαν᾽ add. τήνδ᾽ L. — 8 213 &: ὅσα L. — 8 218 προσ- 

φεύγει" προσφύει L. — 8 218 φείδεσθαι δέ" add. κελεύει L. — 

8 218 x&v τῇ πολεμίᾳ᾽ κἂν ἢ πολέμια LLat. — $ 214 ἄνευ" 

οὐκ ἄνευ Euseb. codd. BG. --- 8 215 προσφέρειν" προφέρειν L. 
— 8 21" περί" ἐπί Ns. — 8.211 μελλήσῃ᾽ μέλλῃ Euseb. — $ 217 — 
εὐθέως" εὐθύς Euseb. — 8 217 κατὰ --- πράττουσι᾽ νομίμως 
βιοῦσι Euseb. codd. BG. — 8 217 ἄργυρος" ἀργύριον Euseb. — 

8 91V xorivov — ἀνακήρυξις᾽ ὁ διάλιϑος στέφανος ἀλλὰ τὸ 

ὑπερβαῖνον ἅπαντα τὰ γήϊνα καὶ ϑεοῦ ἐγγὺς τὸ φίλον εἶναι καὶ 
γὰρ τοῦ ϑεοφιλοῦς ἀνδρὸς τοιαύτη ἡ ἀνακήρυξις L, cf. Praef. 

Ns. p. XVI. — 8 218 ἰσχυράν: ἐχυράν L. — 8 218 προϑύμως" 

προϑύμοις Ns. — 8 218 ἀποθανοῦσιν L, ἀποθανεῖν vel ἀπο- 

ϑανών Euseb. — 8 219 ῥῆμα ῥῆμα μόνον LLat. — $ 219 
προείλοντο" ὑπέστησαν L. — 8 220 om. Euseb. cod. G. — 8 221 

ἀλλά Tig: om. L. — 8 221 συγγράψαι᾽ συγγραφάς L. — 8 221 

yuyvocxouérge* γινομένης L. — 8 221 οὕτω σεμνήν del. Cob. — 

8 291 ἐμμεμενηκόσι" ἐμμεμενηκέναι Euseb. — $8 222 παραπλήσιον" 

παραπλεῖον L. — 8 299 πολιτείαν πολιτείας L. — 8 222 cvv- 

Qévvov: συνϑετῶν L. — & 292 ἀδυνάτους: ἀϑανάτους Euseb. 

cod. J. — 8.228 δεινῶν᾽ δεινούς L. — 8 224 σκοπῶν σκώπτων 

Euseb. — $ 294 ἔγγιον" αἴτιον L. — 8 294 ὡμολόγησεν ὧμο- 
λόγηκεν Euseb. — 8. 224 περὶ --- δόξαν πίστιν τοῦ ϑεοῦ Euseb. 

eod. B. — 8 225 λόγους τινάς" νόμους τινάς L. --- ὃ 225 τεϑαυ- 

μάκασι Euseb., vs ϑαυμάξουσι LLat. — 8 290 τοῖς ἐκείνου 
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νόμοις" τοὺς ἐκείνου νόμους L. — ὃ 295 ἐνεκαρτέρησεν Huds., 
ἐνεκαρτέρησαν Euseb., ἤνεγκεν L. — 8. 226 ὡμολογήσϑω Euseb. 

cod. J., ὁμολογείσϑω L. — S8 320 ἀντιπαραβαλλέτωσαν᾽ ἀντι- 
παραλαμβανέτωσαν L. — $ 221 ἐξελάϑοντο L, ἐπελάϑοντο Euseb. 

codd. BG. — $ 228 προύδομεν᾽ moocyousv L. — $ 228 τρυφῆς 

Df, τροφῆς L. — 8 298 εἴ vig: inser. τἀληϑές Hlw. — $ 228 
καρτερίας Cotelerius, μαρτυρίας L, deinde Ns. add. à» εὕροι 

vel simile quid. — 8 228 ἐπιτιϑέντες Lowth., ἐπιτυϑέντας L, 
ἐπιτεϑέντας ex Lat. Ns. — $ 230 ἔν Bk, ἤν vlg., ἐφ᾽ ἑνὶ δὴ 

τούτῳ et τῷ κρατεῖν Ns. — $ 230 τὸ καλὸν — καὶ φιλάνϑρωπον 

del. Ns. — 8. 288 ὥστ᾽ ed. pr., ὅσον L, ὅν ex Lat. Ns. — 8 288 

προσφέρεσϑαι ὡς ed. pr., προσφέρειν τοῖς L. — 8 238 ὡς" ante 

— ἡ)αυμαστόν del. Ns. — 8 233 ἄνϑρωποι οἱ ed. pr., οἱ ἄνϑρωποι L, 

ἄνϑρωποι Ns. — 8 233 si — παραβιασϑεῖεν. si ἢ πρᾶξαί τι 

παρὰ τοὺς ἑαυτῶν νόμους ἢ μόνον εἰπεῖν βιασϑεῖεν Ns. — 8 234 

ἐπιτεϑυμηκώς Huds., ὑποτεϑύμηκεν L, ὑποτεϑυμηκώς ed. pr. — 

8 234 πολυτελείᾳ" desideratur ἐργασίας vel simile quid, Ns. — 
8 234 ἀργίας" ἁγνείας Cob. — 8 235 ἀλλ᾽ οἱ" ἀλλ᾽ εἰ L. — $ 235 
ἀντέβλεψαν Grotius, ἄν τις βλέψειεν L, ἀντιβλέψειαν ed. pr., 

οὐκ ἂν ἀντιβλέψειαν ΒΚ. Cob. — 8 238 ἄλλως τε — εὐδοκι- 

poovrov: cum wtique mon. à nobis wwnc sermo compositus eos 

arguere videatur, sed. a, multis probabiliter jam praemissus La., 

ἄλλως vs καὶ τοῦ μέλλοντος λεχϑήσεσϑαι (ita etiam Hlw.) νῦν 

óp' ἡμῶν αὐτῶν συντεϑέντος ἀλλὰ — εὐδοκιμούντων Ns. — 

8 238 τῶν νῦν αὑτόν Huds., νῦν αὐτῶν L, νῦν αὐτόν ed. pr. — 
8 288 εὐδοκιμούντων Lowth., εὐδοκιμοῦντος L. — 8 240 ἀπο- 

φήνασϑαι L, ἀποφηνάμενοι Ns. — $ 240 τούτους δέ spurium 
Ns. — $ 940 δεδεμένους" inser. διάγειν λέγοντες Ns. — 8 241 
ἐπ᾿ αὐτόν ed. pr, ὑπ᾽ αὐτῶν L. — $ 241 ϑυγατρός" inser. Ns. 

πλάττοντες. — S 342 ἀγενείους" ephebos Lat. — 8 244 ἀσελ- 

γέστατον Cob., ἀσελγέατερον vlg. — 8 245 ὃ γενναιότατος ed. pr., 

oi γενναιότατοι L. — ὃ 245 κρατουμένους mavult cum Lat. 

Hlw. — 8 946 τούτοις ἄλλα Huds., τοῖς ἄλλοις L. — 8 247 

δεσμωτηρίῳ fortasse spurium Ns. — $ 247 καὶ voig: ὡς τοῖς 

Ns. — 8 247 προσιεμένων Huds., προεμένων L, προσεμένων Ns. 
— $ 250 ἄλλην ὅλην Nr. — 8 252 ὑπόϑεσιν᾽ καὶ τὰ μὲν τῶν 
ἱερῶν ἐν ἐρημίᾳ παντελῶς εἶσιν, τὰ δὲ ἐμπερισπούδαστα παϑάρ- 
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σεσι παντοδαπαῖς περικοσμούμενα" add. L, om. Lat. — $8 253 

γεγηράκασιν" οἱ δὲ ὑπαχμάξοντες τούτων ἐν δευτέρᾳ τάξει ὑπο- 

βέβληνται" add. L, om. Lat. — 8 254 τυγχάνουσιν" ὡς ἐν παρεκ- 
βάσει ὧν προείπομεν τοὺς τόπους ἐρημωϑέντας καταλιπεῖν add. 

L, om. Lat. — 8 254 ἀνθρώπων" αὐτῶν Ns. — 8. 254 ἕκαστος" 

ἑκάστοις Ns. — ὃ 254 ἱδρύεται" ἵδρυται Ns. — 8 254 post δέον 

om. τοίνυν ed. pr. — ὃ 255 Ἑλληνικοῖς." “Ἕλλησι Ns. — 8 255 
ψυχράς ed. pr., ψυχάς L. — $ 257 ἐμμενούντων Cob., £uusvóvcov 

vlg. — 8 262 ἐπὶ πλείω: ἐπὶ πλεῖον Bk., ἔτι πλείω Ns. — 8 263 

ἢ σπουδάξων" ante ἢ διαπαίξων inser. Huds., νὴ Δία παίξων 
Ns. — 8 264 ᾿“ϑηναίων: ᾿4ϑηναῖος àv Ns. — $ 206 μύδρον 

Huds., μύλον L. — 8 267 Νίνον γὰρ τήν Weilius cf. Demosth. 

F. L. $ 281 c. Schol, adv. Boeot. I 2, II 9, Plut. Demosth. 14, 

νῦν γὰρ τήν L. — 8 267 χεκωλυμένον ed. pr., κεκαλυμμένον L. 
— $ 269 ἐχέτω Ns. ὥχετο L. — $ 210 ἁπάντων δέ: aut cor- 
rupta aut spuria, Ns. — 8. 272 αἰρόμεϑα Hlw., αἱρούμεϑα vlg. 

— $ 218 ἄγαν susp. Ns. — $ 275 ἀπόμνυνται Ns., ἀπομίγνυνται 

L. — 8 276 διαδύσεις Cob., διαλύσεις vlg. — 8 276 ὅσας δέ Df., 
ὅσας καί L. — 8 216 περὶ τῆς ἀσεβείας" non intelligo, Ns., ὅσας 
δὲ (καὶ) περὶ --- παρέχουσιν ἀρνήσεως, εἰ (καί) τις Herw. — 
8 218 διὰ τὴν ἀρετὴν τῶν νόμων del. Herw. — ὃ 279 τοῦτον ἄν 

supplet Hlw., τοῦτον ἀρχαιότατον ἄν vlg. — $ 279 παρὰ πάντας" 

παρὰ πάντ᾽ ἄν Ns. — 8 9279 εὕροι τοῦτον᾽ cum sequentibus 

conjungendum est; nam hoc voluit Josephus: per omne hoc 

tempus leges non solum a. nobis probati (?) sunt, sed etiam 

aliorum hominum studia excitaverunt; quod efficietur, si ὅτι 

post τοῦτον addetur, Ns. — 8 280 διηλέγχϑησαν" δὴ ἠλέγχϑησαν 
Bk. — $ 281 πράγμασι" γράμμασι Ns. — $ 281 ἐκείνῳ ἐκείνοις 

Bk. — 8 282 £9og: ἔϑνος L. — 8 282 οὐ νενομισμένων" νενομισ- 

μένων οὐ Ns. — 8 284 δελέατος Ns., οὐ δελεαστός L. — $8 285 

τοίνυν" add. ἤ Ns. — 8 286 πάντως Hlw. Ns. ἁπάντων L. — 

8 287 ἀδίκως susp. Ns. — 8 288 παρεσχόμην Cob., παρέσχομεν 
vlg. — $ 289 ἐπὶ τὴν οἰκείαν sig τὴν οἰκείαν Ns. — Ὁ 8. 291 

περί" καίτοι περί Ns. — 8 292 ἀεί susp. Ns. — 8 295 ταῦτ᾽ si 

ed. pr., ταυτί L. — 8ξ 295 πρότερον Df., πρῶτον LLat. — $ 296 

βουλησομένοις Ns., βουλευσαμένους L. — 

Maccab. 8 8 ἀναφαίνεται" φαίνεται R. — $ 6 ὑπὲρ ϑεοσε- 



ADNOTATIO CRITICA. .XLVII 

βείας τὸ fiv αὐτῶν: ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας αὐτῶν Hlw. — $ 13 
χαρά et λύπη locum mutant B. — 8 14 αὐτῷ" τῷ πόνῳ Hlw. — 
8 16 τρόπον Bk, τὸν τρόπον vlg. — 8 16 ἐπιϑεωρεῖτε Nr., 

ἐπιϑεωρεῖται, vlg. — 8 19 ἄγχεται R, ἀνέχεται vlg. — $ 20 καὶ 
τῆς ψυχῆς αἱ Hlw., αἱ τῆς ψυχῆς vlg. — 8 20 τὴν vo? Bk. 

τοῦ vlg. — 8 81 δύναται A, φαίνεται vlg. — ὃ 84 πολεμῶν" 
προσκαμών À. — 8 84 στρατιωτῶν aut dele aut lege στρατευό- 

μενος Hlw. — $ 34 ἱδρῶν: τῷ προσώπῳ add. A. — $ 35 προ- 
yóvov: περιπόλων ὃ Nr. — $ 85 λύουσα᾽ κάουσα ὃ εὔουσα ὃ Nr. 

— 8 37 ψυχῇ ψυχῆς CDR..— $ 40 ózéo: ὡς ὑπέρ Hlw. — 
8 45 στρατόν add. A. — 8 417 ἑξήκοντα: πεντήκοντα Nr. — 

$ 63 ἐπεγγελάσῃς A, ἐπιγελάσῃς vlg. — 8 64 ἐκκόψῃς — τήξῃς 
Cob., ἐκκόψειας — τήξειας vlg. — 8 69 ὑψηλόν Hlw., ὑψηλούς 

vlg. — 8 10 ἐξανίσταιτο- ἐξανίστατο ali. — 8 72 παραβάλλεις: 

ὑποβάλλεις ali. — 8 72 τῶν ἡψημένων xosàóv: τῶν εἰϑισμένων 

κρεῶν Nr. τῶν καϑαρῶν βρωμάτων À. — 8 80 ἀπέδομεν Bk. 

ἁπεδόμην vlg. — ξ 81 ἐπεὶ καὶ γελοῖον recte om. CD. — $ 83 

καταιγιζόμενος Lowth., καταικιξόμενος vlg. — $ 89 λογισμοῦ" 

plura sunt in A quae describere non vacat. — ὃ 91 παϑῶν᾽" 

itidem additamentum estin A. — ὃ 98 ἐντρυφήσατε Bk., évrov- 

φήσετε vlg. — $ 104 ἑκουσίως ABCDR, &xovotove vlg. — 8 105 
ἀδείας᾽ ἁταραξίας CDR. — $ 108 ἐλέει Bk. ἐλεήσαι vlg.'— 

8 109 τὰς βασάνους τῶν σῶν ἀναγκῶν: τὴν ἀνάγκην τῶν σῶν 

βασάνων Hercher. — $ 112 voórov: ταῦτα αὐτῶν À. — 8ὶ 122 
βαρέως" βαρεῖαν οὕτως Hlw. — $ 123 ὁρῶν: ὁρῶντα in alis. — 

8 195 συγγένειαν" additamentum est in A. — 8 129 μανίαν" 
itidem plura sunt in A. — $ 134 ὀφλήσεις Cob., ὀφλήσῃς vlg. 

— 8 185 ὅτι: ἢ κακόν σοι δοκεῖ ὅτι in alis. — $ 135 ἄξια" 

additam. est in A. — 8 136 δήσαντες" στήσαντες Hlw. — 8 136 

περὶ τὸν τροχόν del. Hlw. — 8 141 οὐκ ἐνικήϑημεν" ἐνικήσαμεν 
Α. — 8 1583 δή Df, δέ vlg. — 8 168 τούτοις Hlw., τούτους vlg. 

— 8 169 κείμενος" κειμένοις Hlw. — 8 160 αὐτῶν ἀδελφῶν" 

αὐταδέλφων Hlw. — $ 161 χωρίῳ A, χρόνῳ vlg. --- $ 171 ὀὁρο- 
φοκοιτοῦντα᾽ ὀροφοιτοῦντα codd. — 8 174 τίν᾽ àv Bk, τίνα 

vlg. — 8 174 ϑαυμάσιον: ϑαυμαστῶς Huds. — $ 176 ἐπιφυτευο- 

μένη Bk. ἐπιφυτευομένην vlg. — 8 1476 ὀδύνας" ὠδῖνας A. — 
8 179 ὄντων παρὰ τὴν φιλοτεκνίαν Hlw. — 8 179 παῖδα del. 
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Hlw. — 8 183 σάρκας" ἐπὶ σαρξὶ σάρκας Hlw. — S 185 ὁρῶσα" 

ὁρώσης vel ὁρώσῃ Bk. — 8 190 κατά Bk., μετά vlg. — 8 194 

ὀδύνας. ὠδῖνας RBCD — $ 196 οὐδένα" οὐδέν A. — S 197 

γυναικός" γυνή Ald. — 8 200 Exvn£s: ἔφριξε A. — 8 200 λέοντας" 

λάκκον λεόντων CD. — 8 207 ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ τάφου᾽ αὐτοῦ ἐπὶ 

τοῦ τάφου Hlw. — $8 217 λυμεών del. Hlw. — 8 224 ὠμοῖς et 

ξέουσι transponenda, Hlw. — 

Sequuntur correctiones quas repetita lectio Herwerdeno 

suggessit: μεγάλη χάρις αὐτῷ. 
Josephi Vitae 8 29 ἐπελϑόντας" ἐπελϑεῖν. --- $49 ἀφικνοῦντο" 

ἀφίκοντο. — 8 60 ἡ δύναμις" del art. — 8 66 oiwov: τῶν 

οἴκων. — S 14 ὑπὸ δύο: ὑπὸ δέους. — S 123 μῖσος" μοι μῖσος. 

— 8 183 πειϑομένων' πιϑομένων. — ὃ 181 ὑπ᾽ αὐτοῦ. ὑπ | 

ἐμαυτοῦ. — 8 151 ἀναχωρήσαντες" ἀναχωρήσαντος scil. ἐμοῦ. --- 

$ 209 καὶ ἹΡωμαίοις" del. καί. --- 8 224 ἀλλὰ μετὰ χεῖρας αὐτὴν 

ἔχων del. — 8 290 τὸ ἀργύριον del. — 8. 252 ἐνστησάμενοι τῷ 

λόγῳ: ἔστησαν ἐν τῷ συλλόγῳ vel τόπῳ cf. 8 245. — 8 209. 

ἀπελϑεῖν᾽ ἀνελϑεῖν. — S 307 καίπερ del — 8 327 ὁπλῖται" 

στλεῖστοι. --- S 888 φιλόπονος" φιλορώμαιος. --- ὃ 350 ὑμῖν" suppl. 

ἦν."--- 8 855 τοσούτοις" suppl. σε. — 8 866 ἀπήλασε" suppl. σε. 

— 8 365 ταῦτα" ταὐτά. — 8 428 ὑφελών" ἀφελών. 

Bell. Jud. Y 8 268 προσεχόντων: προσηκόντων. — 8 272 

ἀρχήν" ἀρετήν. — S 410 ἑτέρους dele. — 8 457 ἀπελογεῖτο" 

ἀπελογίξετο. — S 512 μετέβαινε" παρέβαινε c. cod. Medie. — 

8 515 βοηϑῷ καί" del. καί. — $ 604 ἐν ᾿Ιουδαίᾳ μένων del. — 
8 614 ἐμισεῖτο γάρ᾽ excidit ἀεί vel καὶ πρότερον vel simile 
quid. — 

Bell. Jud. 11 $ * (roig) τῶν ὑφ᾽ Ἡρώδου τετιμημένων χρή- 
μασι cf. codd. leett. — ξ 123 σμήχεται᾽ ἀποσμήχεται — $ 135 
ὀμνύειν" εἰκῇ suppl. cf. 8 139. — $ 281 συνιδών dele c. optimis 

libris. — 8 262 παρελϑεῖν dele. — $ 264 πρὸς βίαν" supple εἰς 
ἐλευϑερίαν. — 8 354 ἡμετέρων" ὑμετέρων coll. 8 357, 361 al. — 

8 410 τὸ (τοῦ) ὑπὲρ τῶν ἡγεμόνων (ϑύειν) ἔϑος. — 8 442 ἐπί" 

ἔτι. -- 8. 457 διαφεύγοντας" διαφυγόντας. — S8 550 ἥρπασαν" 
ἀνήρπασαν cf. codd. lect. — $566 τότε post ὑποτάττεσϑ'αι del. — 

- 

LAT OST 

dar cs Meca D. ΨΌΝΕ, ἐν σε-- 



ADNOTATIO CRITICA. - |. XLIX 

Bell. Jud. ΠΠ 8 10 é£yywiv: latetne ἐπιέναι ὃ — 8 118 
ἀναιροῦσι" suppl. μόνον. --- ὃ 135 οἱ δ᾽ ἐπί" οἱ γὰρ ixl. — 8 228 

ἐνέμετο" ἐπενέμετο. — 8 249 ὁ πρὸ τῆς μάχης περίβολος" ὁ 

προμαχὼν vel fortasse ó προμαχὼν τοῦ περιβόλου. — 8 262 

βεβλημένοις᾽ καταβεβλημένοις. — ὃ 262 ἐπανέχοντα ἐπιτεϑέντα. 

- $8 287 χατὰ κόρρης᾽ κατὰ κορυφήν, cf. Polyb. VIII 9. 8 et 

Bell. Jud. IV 8 23, 34, 44, passim. — 8 308 ἐν ἀλογίστῳ τὴν 

κατὰ σφᾶς ἀσϑένειαν (τιϑέντες) ὃ — 8 809 ἐληλυϑότων. συνε- 
ληλυϑότων. — & 407 Zowro: ἤρχετο. — ξ 452 ἅτεροι 9" ὁμοίως 

πεντήκοντα (cum Huds. τοὺς ἵππους ἀπολιπόντες ? — 8 506 

ὅμως ὅλως. 

Bell. Jud. IV 8 12 διακειμένην: δὴ κειμένην. — 8 18 ἀνα- 
φεύγοντας᾽ ἀναφυγόντας. --- S 15 τοῖς τ᾽ ἄλλοις magis placet. — 

8101 δρασμοῦ" περὶ δρασμοῦ. --- $ 106 διὰ μίσους (οὖσ᾽) ἀεί. --- 
8 109 τοὺς πολλούς" dele artic. — $ 168 placet Destinonis 

εὐγενῶν. — ὃ 218 cvvsÓgsvóvvov: ἐνεδρευόντων. — ὃ 802 τὸν 

δῆμον del — $329 (ἐκ) τῆς ἀρνήσεως. --- ὃ 862 μή" μηκέτι. — 

8 359 ὃς καί᾽ ὃ καί. --- 

Addenda ad Archaeologiam. 

1 8 90 ἡμέραις" ἡμέρας Wendland. — $ 106 zeoctbysiv: 

suppl. οἶμαι Enthoven 7Mnem. 1894 p. 15. — 8 107 δέ μου" δέ 
μοι Krebs. — 8 132 γῆν — καὶ μηδενός" καὶ γῆν — μηδενός 
Enth. — 8 164 ἐν 4 ἥν Enth. — 8 185 πρὶν (3j) στῆναι Jacoby, 
Wochenschr. f. kl. phil. 1889 p. 1311. — 8 213 αὐτή — "Afoeuos 
del. Jacoby. coll. 8 198. — $ 269 τὸν 9sóv: suppl. ἔλεων Enth. — 

1 8 65 ποϑήσαντος. ποϑήσοντος Wendl — 8 155 καὶ 

τοῦτό cov δεησόμεϑα᾽ καὶ τοσοῦτο δεησόμεθα cov Jacoby. — 
II] 8 55 καιριωτάτην᾽ ταύτην suppl Jacoby. — 8 146 

καταλλήλας᾽ κατ᾽ ἀλλήλας Dindorf. — 8 252 ^46«o9&- cf. Bernays. 

Mus. Rhen. XIX 471. — 8 313 ἀπολεῖ — ἐξαφανίσει" ἀπολεῖν --- 
ἐξαφανίσειν Enth. — 

IV 84 αἴτιον" ἱκανόν Enth. — 8 122 ἀγαθοῖς" suppl. ἄγειν 
-Enth. — 8 189 ἀσφαλές" ἀσφαλεῖς Enth, — $ 260 διὰ σύνεσιν" 
δι᾿ ἀσυνεσίαν Enth. — 

V $ 262 παραχωρεῖν" οὐ παραχωρεῖν Enth. 

IosEPHUs. VI. d 
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VI 8 66 εἰς μαρτύριον" μαρτύριον Jacoby. — 8 306 ἅπαντα᾽" 

πάντα Jacoby. — 8 817 λαμβάνων" λαμβάνοντος Enth. — 8 349 

zooc5su προσῆκεν Jacoby. Item VII 8 373. — 8 370 zolv: 

πρὶν 1j Jacoby. 

VII 8 37 ὅσα" πόσα Jacoby. — 
VIII 8 23 τὸν λαόν" τῷ λαῷ Enth. — 8 75 0: οὗ Enth. — 

8 802 περὶ τοῦτο᾽ τοῦτο Krebs. 

IX 8 284 cf. Jeremias, Tyrus bis zur Zeit Nebuc. p. 29. — 

8 985 ὀκτακοσίους" ὀκτακοσίας Gutschmid. — 

X 851 κατακολουϑῶν οὕτω — cíjg πολιτείας — εὐοδεῖν τε 

— τούτων — μὴ τυγχάνειν ἀλλ᾽ ἐξηφανίσϑαι" κατακολουϑοῦντι 

αὐτῷ -- τῆς τε πολιτείας — εὐοδεῖν --- πολιτῶν — μὴ ἀνεῖναι 
ἀλλ᾽ ἐξαφανίσαι Enth. — 

Correctiones quae ad alteram decadem pertinent Herwer- 

deni sunt et leguntur in JMw»em. 1893 p. 225 sqq. 

XI 8 68 τὰ τῶν πατριῶν" τὰ τῶν fx τῶν πατριῶν. --- 

XII 8 128 γοῦν vel νῦν del. — ξ 422 χίλιοι" τρισχίλιοι. 
XII 8 88 ὅτι μὴ — βασιλεῖ del. — 8 208 διὰ τῆς νυκτός" 

τῆς νυκτός. — ὃ 800 πρεσβυτέρων" πρεσβυτάτων. — 8 846 
σαρκοφάγους" ἀνϑρωποφάγους ὃ — ὃ 429 ὑπολείποντος᾽ ἐπιλεί- 
ποντος. -- 

XIV 8 15 placet quod Ns. dedit: συμφέρειν ἦν ἐπὶ và. — 
8 16 βαλών: λαβών (vit. typoth.). — 8 300 ϑυγατριδῆν" suppl. 

Μαριάμμην. --- 8 315 ἀφ᾽ ὑμῶν" ἀφ᾽ ἡμῶν. 

XV 8 8 οὐδαμῶς" suppl ἄλλως. — 8 44 ἀνηξιοπάϑει" 

ἠναξιοπάϑει (vit. typoth.). — 8 54 τυγχάνοντος" supple ἵἔν᾽ 
ἦσαν. — $ 54 ἀλύοντες" ἀλεαίνοντες. --- 8 54 &v£wvyov: ἀνεψύ- 
χοντο. --- ὃ 54 ἑώρων" ἐϑεώρων. — 8 315 διά — βασιλείας" διὰ 

τοῦ παραχαράττειν ἔνια τῶν ἐθῶν καὶ (scil. διὰ) τῆς ἀσεβείας. 
XVI 8 21 ἄσμενος" ἀσμένῳ. — S8 19 oóx ἂν εἶναι" οὐκέτ᾽ 

ἂν εἶναι. — 8 150 ἠρνήϑη᾽ ἀρνηϑείη. — 8 281 ἀλλὰ μένειν οἱ" 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν οἰκεῖοι. — 8 248 χεῖρον᾽ suppl. διαϑείς et τήν γε 
τιμήν pro τήν vs τιμήν. — 8 216 αὐτός" αὐτοῖς. — 8 818 ἅπασι 

τῶν" ἅπασι περὶ τῶν. — 

XVII 8 70 αὐτῆς" αὐτῇ. — 118 insertum βίου displicet. 
— 8 288 ἀρετῇ. ἐρρωμένου ἔτι. — 8 940 τῶν εὐγνωμονεῖν 

προαιρουμένων" τὸν εὐγνωμονεῖν προαιρούμενον. — 8 289 
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τοιαύτης᾽ τοιούτου. — S 317 αὐτήν del. — $8 335 uévow suppl. 
ἐκφύγοι. 

XVIII 8 40 ἐκ Φραατάκου" τοῦ Φραατάκου (vit. typoth.). — 

8 330 Herw. commendat: ἐπιστόμισμα τῇ ἀρετῇ τῶν ᾿Ιουδαίων 

ἀδελφῶν τὴν φιλίαν — ἢ διανοίᾳ --- ἐπ᾽ αὐτάς. 

XIX 8 28 ἐκεῖ" ἐκείνων vel ἐκεῖνος. — $ 48 προσϑησομένου᾽ 
οἵου τ᾽ ἐσομένου. — ὃ 60 βεβαιοῦν: βεβαιοῦσαν, del. γάρ post 
εἰσιόντος. --- ὃ 69 ἀλλὰ δὴ Κλαύδιος (scil. δοκεῖ μοι) --- φυγῇ 
χρήσασϑαι --- Κάλλιστος δὲ προσποιήσασϑαι videtur praestare. 

— 6 117 ὃν τότε ἀνῃρήκεσαν del. — 8812 εἰς αὐτούς" εἰσαῦϑις. --- 





TOT IOTAAIKOY ΠΟΛΈΜΟΥ 

AOTL'OZ IIEMIITOZ. 

X1» Ὁ uiv οὖν Τίτος ὃν προειρήκαμεν τρόπον 1 
διοδεύσας τὴν ὑπὲρ Αἰγύπτου μέχρι Συρίαρ ἐρημίαν 

εἰς Καισάρειαν παρῆν, ταύτῃ διεγνωκὼς προσυντά- 

ξασϑαι τὰς δυνάμεις" (2» ἔτι δ᾽ αὐτοῦ κατὰ τὴν ᾽4λε- 

5 ξάνδρειαν συγκαϑισταμένου τῷ πατρὶ τὴν ἡγεμονίαν 

νέον αὐτοῖς ἐγκεχειρισμένην ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, συνέβη 

καὶ τὴν ἕν τοῖς ᾿Ιεροδολύμοις στάσιν ἀνακμάσασαν τρι- 

μερῆ γενέσϑαι xol καϑ'’ αὑτοῦ ϑάτερον ἐπιστρέψαι μέ- 

ρος. ὅπερ ἄν τις ὡς ἐν κακοῖς ἀγαϑὸν εἴποι καὶ δίκης 

- 10 ἔργον. (5) ἡ μὲν γὰρ κατὰ τοῦ δήμου τῶν ξηλωτῶν 

ἐπίϑεσις, ἥπερ κατῆρξεν ἁλώσεως τῇ πόλει, προδεδή- 

λωται μετ᾽ ἀκριβείας ὅϑεν v ἔφυ καὶ πρὸς ὅσον κα- 

κὸν ἀνηυξήϑη᾽ (45 ταύτην δ᾽ οὐκ ἂν ἁμάρτοι τις εἰ- 

zv στάσει στάσιν ἐγγενέσϑαι. καὶ καϑάπερ ϑηρίον 
15 λυττῆσαν ἐνδείᾳ τῶν ἔξωϑεν ἐπὶ τὰς ἰδίας ἤδη σάρ- 

κας ὁρμᾶν. 
(55 ᾿Ελεάξαρος γὰρ ὁ τοῦ Σίμωνος, ὃς δὴ καὶ τὰ 2 

πρῶτα τοῦ δήμου τοὺς ξηλωτὰς ἀπέστησεν εἰς τὸ τέ- 

ἱδνος ὡς ἀγανακτῶν δῆϑεν ἐπὶ τοῖς ὁσημέραι τῷ 

20 ᾿Ιωάννῃ τολμωμένοις (οὐ γὰρ ἀνεπαύετο φονῶν οὗτορ), 

τὸ δ᾽ ἀληϑὲς αὑτοῦ μεταγενεστέρῳ τυράννῳ μὴ φέρων 

ὑποτετάχϑαι, πόϑῳ τῶν ὅλων καὶ δυναστείας ἰδίας 

ἐπιϑυμίᾳ διίσταται, 0) παραλαβὼν Ἰούδην vs τὸν 

Χελκία καὶ Σίμωνα τὸν ᾿Εξρῶνος τῶν δυνατῶν, πρὸς 
IosrPRHvs. VI. 1 
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οἷς "Etexíng ἦν Χωβαρὶ παῖς οὐκ ἄσημος. (1) xa9 

ἕκαστον δ᾽ οὐκ ὀλίγοι τῶν ξηλωτῶν ἠκολούϑησαν, καὶ 

καταλαβόμενοι τὸν ἐνδοτέρω τοῦ νεὼ περίβολον, ὑπὲρ 

τὰς ἱερὰς πύλας ἐπὶ τῶν ἁγίων μετώπων τέϑενται τὰ 

ὅπλα. (8) πλήρεις μὲν οὖν ἐπιτηδείων ὄντες ἐθάρ- s 
ρουν (καὶ γὰρ ἀφϑονία τῶν ἱερῶν ἐγίγνετο πραγμά- 

τῶν τοῖς ys μηδὲν ἀσεβὲς ἡγουμένοις), ὀλιγότητι δὲ 

τῇ κατὰ σφᾶς ὀρρωδοῦντες ἐγκαϑήμενοι τὰ πολλὰ κατὰ 

χώραν ἔμενον. (9) ὃ δὲ ᾿Ιωάννης ὅσον ἀνδρῶν ὑπερ- 
εἴχε πλήϑει, τοσοῦτον ἐλείπετο τῷ τόπῳ. καὶ κατὰ i0 

κορυφὴν ἔχων τοὺς πολεμίους οὔτ᾽ ἀδεεῖς ἐποιεῖτο 

τὰς προσβολὰς οὔτε Óv ὀργὴν ἠρέμει. (10. χακούμε- 

νος δὲ πλέον ἤπερ διατιϑεὶς τοὺς περὶ τὸν ᾿Ελεάξαρον 

ὅμως οὐκ ἀνίει" συνεχεῖς δ᾽ ἐκδρομαὶ κατ᾽ ἀλλήλων 

καὶ βελῶν ἀφέσεις ἐγίγνοντο, καὶ φόνοις ἐμιαίνετο τ 

πανταχοῦ τὸ ἱερόν. | 

(11» ὁ δὲ τοῦ Γιώρα Zíucov, ὃν ἐν ταῖς ἀμηχα- 
νίαις ἐπίκλητον ἑαυτῷ τύραννον ὃ δῆμος ἐλπέδι βοη- 

ϑείας προσηγάγετο, τήν τ᾽ ἄνω πόλιν ἔχων καὶ τῆς 
κάτω πολὺ μέρος. ἐρρωμενέστερον ἤδη τοῖς περὶ τὸν 20 

᾿Ιωάννην προσέβαλλεν ὡς ἂν καὶ καϑύπερϑεν πολε- 

μουμένοις. ἦν δ᾽ ὑπὸ χεῖρα προσιὼν αὐτοῖς. ὥσπερ 

ἐχεῖνοι τοῖς ἄνωϑεν. (125) xol τῷ ᾿Ιωάννῃ διχόϑεν 
πολεμουμένῳ συνέβαινε βλάπτεσϑαί ve καὶ βλάπτειν 

εὐκόλως, καὶ καϑ’ ὅσον ἡττᾶτο τῶν ἀμφὶ τὸν Ἐλεάξα- 35 

ρον ὧν ταπεινότερος. τοσοῦτον ἐπλεονέκτει τῷ ὑψηλῷ 

τοῦ Σίμωνος. «19» παρὸ καὶ χειρὶ μὲν τὰς κάτωϑεν 

προσβολὰς εὐμαρῶς εἶργε. τοὺς δ᾽ ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ 

ἱεροῦ κατακοντίζοντας ἀνέστελλε τοῖς ὀργάνοις. «(145 

ὀξυβελεῖς ve γὰρ αὐτῷ καὶ καταπέλται παρῆσαν οὐκ so 

ὀλίγοι καὶ λιϑοβόλοι, δι’ ὧν οὐ μόνον ἠμύνετο τοὺς 
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πολεμοῦντας, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς τῶν ἱερουργούντων 
ἀνήρει. («1ὉΣ καίπερ γὰρ πρὸς πᾶσαν ἀσέβειαν ἐκλε- 

λυττηκότες, ὅμως τοὺς ϑύειν ἐθέλοντας εἰσηφίεσαν, 

us9' ὑποψιῶν μὲν καὶ φυλακῆς τοὺς ἐπιχωρίους διε- 

5 ρευνώμενοι, τοὺς δὲ ξένους ἀδεέστερον, οἱ καὶ περὶ 

τὰς εἰσόδους δυσωπήσαντες αὐτῶν τὴν ὠμότητα παρα- 

νάλωμα τῆς στάσεως ἐγίγνοντο. «16» τὰ γὰρ ἀπὸ 

τῶν ὀργάνων βέλη μέχρι τοῦ βωμοῦ καὶ τοῦ νεὼ διὰ 

τὴν βίαν ὑπερφερόμενα τοῖς 9' ἱερεῦσι καὶ τοῖς ἕε- 
10 ρουργοῦσιν ἐνέπιπτε, (11) καὶ πολλοὶ σπεύσαντες ἀπὸ 

γῆς περάτων περὶ τὸν διώνυμον καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις 

χῶρον ἅγιον πρὸ τῶν ϑυμάτων ἔπεσον αὐτοί, καὶ τὸν 

Ἕλλησι πᾶσι καὶ βαρβάροις σεβάσμιον βωμὸν κατ- 

ἕσπεισαν ἰδίῳ φόνῳ. «18» νεκροῖς δ᾽ ἐπιχωρίοις ἀλ- 

15 λόφυλοι καὶ ἱερεῦσι βέβηλοι συνεφύροντο, καὶ παντο- 

δαπῶν αἷμα πτωμάτων ἐν τοῖς ϑείοις περιβόλοις ἐλιμ- 

νάξετο. «19» τί τηλικοῦτον, ὦ τλημονεστάτη πόλις, 

πέπονθας ὑπὸ Ῥωμαίων, οἵ cov τὰ ἐμφύλια μύδη πε- 

ρικαϑαροῦντες εἰσῆλϑον. ϑεοῦ μὲν γὰρ οὔτ᾽ ἧς ἔτι 
- 90 χῶρος οὔτε μένειν ἐδύνασο. τάφος οἰκείων γενομένη 

σωμάτων. καὶ πολέμου τὸν ναὸν ἐμφυλίου ποιήσασα 

πολυάνδριον δύναιο δ᾽ àv γενέσϑαι πάλιν ἀμείνων, 

εἴ γέ ποτε τὸν πορϑήσαντα ϑεὸν ἐξιλάσει. 20» ἀλλὰ 

καϑεχτέον γὰρ καὶ τὰ πάϑη τῷ νόμῳ τῆς συγγραφῆς, 

25 ὡς οὐκ ὀλοφυρμῶν οἰκείων ὃ καιρός. ἀλλ’ ἀφηγήσεως 

πραγμάτων. δίειμι δὲ τὰ ἑξῆς ἔργα τῆς στάσεως. 

(21) τριχῇ τῶν ἐπιβούλων τῆς πόλεως διηρημέ- 

νῶν. οἱ μὲν περὶ τὸν ᾿Ελεάξαρον τὰς ἱερὰς ἀπαρχὰς 
διαφυλάττοντες κατὰ τοῦ Ἰωάννου τὴν μέϑην ἔφερον, 

80 οὗ δὲ σὺν τούτῳ διαρπάζοντες τοὺς δημότας ἠγείροντο 

κατὰ τοῦ Σίμωνος" ἦν δὲ κἀκείνῳ τροφὴ κατὰ τῶν 
1* 
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ἀντιστασιωτῶν ἡ πόλις. 22» óxóvs uiv oov Gugo- 
τέρωϑεν ἐπιχειροῖτο, τοὺς συνόντας ὁ ᾿Ιωάννης ἀντ- 

ἔστρεφε, καὶ τοὺς μὲν ἐκ τῆς πόλεως ἀνιόντας ἀπὸ 

τῶν στοῶν βάλλων. τοὺς δ᾽ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ κατακον- 

τίξοντας ἠμύνετο τοῖς ὀργάνοις. (25) εἰ δ᾽ ἐλευϑερω- 

ϑείη ποτὲ τῶν καϑύπερϑεν ἐπικειμένων (διανέπαυε δ᾽ 
αὐτοὺς πολλάκις μέϑη vs καὶ χάματος). ἀδεέστερον 

τοῖς περὶ τὸν Σίμωνα μετὰ πλειόνων ἐπεξέϑει. (245 

ἀεὶ δ᾽ ἐφ᾽ ὅσον τρέψαιτο τῆς πόλεως, ὑπεπίμπρη τὰς 
οἰκίας σίτου μεστὰς καὶ παντοδαπῶν ἐπιτηδείων" τὸ 

δ᾽ αὐτὸ πάλιν ὑποχωροῦντος ἐπιὼν ὃ Σίμων ἔπρατ- 

τεν. ὥσπερ ἐπίτηδες Ῥωμαίοις διαφϑείροντες ἃ παρ- 

εσχεύαστο πρὸς πολιορκίαν ἡ πόλις, καὶ τὰ νεῦρα τῆς 

αὑτῶν ὑποκόπτοντες δυνάμεως. (2D» συνέβη γοῦν τὰ 

μὲν περὶ τὸ ἱερὸν πάντα συμφλεγῆναι καὶ μεταίχμιον 

ἐρημίας γενέσϑαι καὶ παρατάξεως οἰκείας τὴν πόλιν, 

κατακαῆναι δὲ πλὴν ὀλίγου πάντα τὸν σῖτον. ὃς ἂν 

αὐτοῖς οὐκ ἐπ᾽’ ὀλίγα διήρκεσεν ἔτη πολιορκουμένοις. 

(26» λιμῷ γοῦν ἑάλωσαν, ὅπερ ἥκιστα δυνατὸν ἦν, 

εἰ μὴ τοῦτον ἑαυτοῖς προπαρεδσχεύαδαν. ἷ 
(21) πανταχόϑεν δὲ τῆς πόλεως πολεμουμένης ὑπὸ 

τῶν ἐπιβούλων καὶ συνηλύδων, μέσος ὁ δῆμος ὥσπερ 

μέγα σῶμα διεσπαράττετο. 28» γηραιοὶ δὲ καὶ γυ- 

ναῖκες ὑπ’ ἀμηχανίας τῶν εἴσω κακῶν ηὔχοντο ω- 

utor, καὶ τὸν ἔξωϑεν πόλεμον ἐπ᾽ ἐλευϑερίᾳ τῶν 

οἰκείων κακῶν ἐκαραδόκουν. (29» κατάπληξις δὲ δεινὴ 
καὶ δέος ἦν τοῖς γνησίοις, καὶ οὔτε βουλῆς καιρὸς εἰς 

μεταβολὴν οὔτε συμβάσεως ἐλπὶς οὔτε φυγῆς τοῖς ἐϑέ- 

Aovouw* (80) ἐφρουρεῖτο γὰρ πάντα, καὶ τὰ λοιπὰ 

στασιάζοντες οὗ ἀρχιλῃσταὶ τοὺς εἰρηνικὰ Ῥωμαίοις 
^ 

φρονοῦντας ἢ πρὸς αὐτομολίαν ὑπόπτους ὡς κοινοὺς 

-— 9 
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πολεμίους ἀνήρουν, x«l μόνον Guovóovv τὸ φονεύειν 

τοὺς σωτηρίας ἀξίους. 91» καὶ τῶν μὲν μαχομένων 

ἀδιάλειπτος ἦν ἡ κραυγὴ μεϑ’ ἡμέραν τε καὶ νύκ- 

τωρ, (92) δεινότεροι δ᾽ oí τῶν πενθούντων ὀδυρμοὶ 

5 ἀεί. καὶ ϑρήνων μὲν αἰτίας ἐπαλλήλους αἵ συμφοραὶ 

προσέφερον, τὰς δ᾽ οἰμωγὰς ἐνέχλειεν ἡ κατάπληξις 

αὐτῶν. φιμούμενοι δὲ τά ys πάϑη τῷ φόβῳ μεμυ- 

κόσι τοῖς στεναγμοῖς ἐβαδανίζοντο, {35) καὶ οὔτε πρὸς 

τοὺς ζῶντας ἦν αἰδὼς ἔτι τοῖς προσήκουσιν οὔτε πρό- 

τονοία τῶν ἀπολωλότων ταφῆς. αἴτιον δ᾽ ἀμφοτέρων 

ἡ καϑ'’ ἑαυτὸν ἀπόγνωσις ἑκάστου" παρείϑησαν γὰρ 

᾿ &ie πάντα τὰς προϑυμίας οἵ μὴ στασιάζοντες ὡς ἀπο- 

λούμενοι πάντως ὅσον οὔπω. {345 πατοῦντες δὴ 

τοὺς νεκροὺς ἐπ᾽ ἀλλήλοις σεσωρευμένους οἵ στασι- 

is χαταὶ συνεπλέκοντο, καὶ τὴν ἀπόνοιαν ἀπὸ τῶν ἐν 

ποσὶ πτωμάτων σπῶντες ἦσαν ἀγριώτεροι" 3D» προσ- 

εξευρίσκοντες δ᾽ ἀεί τι καϑ' αὑτῶν ὀλέϑριον καὶ 
πᾶν τὸ δοχϑὲν ἀφειδῶς δρῶντες οὐδεμίαν οὔτ᾽ αἱἰ- 

κίας ὁδὸν οὔτ᾽ ὠμότητος παρέλιπον. (806) ἀμέλει 
20 Ιωάννης τὴν ἱερὰν ὕλην εἰς πολεμιστηρίων κατα- 

σκευὴν ὀργάνων ἀπεχρήσατο. δόξαν γάρ ποτὲ τῷ λαῷ 

καὶ τοῖς ἀρχιερεῦσιν ὑποστηρίξαντας τὸν ναὸν εἴκοσι 

πήχεις προσυψῶσαι. κατάγει μὲν ἀπὸ τοῦ Μιβάνου 

μεγίστοις ἀναλώμασι καὶ πόνοις τὴν χρήσιμον ὕλην 

ὁ βασιλεὺς ᾿4γρίππας, ξύλα ϑέας ἄξια τήν τ᾽ εὐϑύ- 
τητὰ καὶ τὸ μέγεϑος,. (81) μεσολαβήσαντος δὲ τοῦ 

πολέμου τοὖργον, ὃ ᾿Ιωάννης τεμὼν αὐτὰ πύργους 
χατεσχεύαξεν. ἐξαρχοῦν τὸ μῆκος εὑρὼν πρὸς τοὺς 

ἀπὸ τοῦ καϑύπερϑεν ἵεροῦ μαχομένους" (98) ἵστησί 

3076 προσαγαγὼν κατόπιν τοῦ περιβόλου, τῆς πρὸς 

δύσιν ἐξέδρας ἄντικρυς. ἧπερ καὶ μόνῃ δυνατὸν 

2 [I 
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qv, τῶν ἄλλων μερῶν βαϑμοῖς πόρρωϑεν διειλημ- 

μένων. 
(395 καὶ ὃ μὲν τοῖς κατασκευασϑεῖσιν ἐξ ἀσεβείας 

ὀργάνοις κρατήσειν ἤλπισε τῶν ἐχϑρῶν. ὁ δὲ ϑεὸς 

ἄχρηστον αὐτῷ τὸν πόνον ἀπέδειξε. πρὶν ἐπιστῆσαί 

τινα τῶν πύργων. Ῥωμαίους ἐπαγαγών. «40) ὃ γὰρ 

δὴ Τίτος ἐπειδὴ τὰ μὲν συνήγαγε τῆς δυνάμεως πρὸς 

αὑτόν. τοῖς δ᾽ ἐπὶ ᾿Ιεροσολύμων συναντᾶν ἐπέστειλεν, 

ἐξήλαυνε τῆς Καισαρείας. «4l» ἦν δὲ τρία μὲν τὰ 

πρότερον αὐτοῦ τῷ πατρὶ συνδῃώσαντα τὴν Ἰουδαίαν 

τάγματα, καὶ τὸ πάλαι σὺν Κεστίῳ πταῖσαν δωδέκα- 

vov, ὅπερ καὶ ἄλλως ἐπίσημον δι᾽ ἀνδρείαν ὑπάρχον, | 

τότε κατὰ μνήμην ὧν ἔπαϑεν εἰς ἄμυναν ἤει προϑυ- 

μότερον. {42) τούτων μὲν οὖν τὸ πέμπτον δι᾽ ᾽4μ- 
- 9: $5 - Ve 5 

μἱαοῦντος ἐκέλευσεν αὐτῷ συναντᾶν, καὶ διὰ “Ιεριχοῦν- 

τος τὸ δέκατον ἀναβαίνειν" αὐτὸς δ᾽ ἀνέζευξε μετὰ τῶν 

οἰπῶν ὃς οἷς αἵ τε τῶν βασιλέων συμμαχίαι πᾶσαι λοιπῶν. πρὸς οἷς αἵ σιλ χ 

πλείους. καὶ συχνοὶ τῶν ἀπὸ τῆς Συρίας ἐπίκουροι 

συνῆλϑον. (435 ἀνεπληρώϑη δὲ καὶ τῶν τεττάρων 
ταγμάτων ὅσον ϑεσπασιανὸς ἐπιλέξας Μουκιανῷ συνέ- 

πεμψεν εἰς ᾿Ιταλίαν ἐκ τῶν ἐπελϑόντων μετὰ Τίτου" 

(445 δισχίλιοι μὲν γὰρ αὐτῷ τῶν ἀπ᾽ ᾿4λεξανδρείας 

στρατευμάτων ἐπίλεκτοι, τρισχίλιοι δὲ συνείποντο τῶν 

ἀπ’ Εὐφράτου φυλάκων. {405 φέλων δὲ δοκιμώτατος 

εὔνοιάν vs καὶ σύνεσιν Τιβέριος ᾿'4λέξανδρος, πρότερον 

μὲν αὐτὸς τὴν Αἴγυπτον διέπων. (40» τότε δὲ τῶν 

στρατευμάτων ἄρχων κριϑεὶς ἄξιος ἐξ ὧν ἐδεξιώσατο 

πρῶτος ἐγειρομένην ἄρτι τὴν ἡγεμονίαν, καὶ μετὰ πί- 

στεως λαμπρᾶς ἐξ ἀδήλου τῇ τύχῃ προσέϑετο, σύμβου- 
λός γε μὴν ταῖς τοῦ πολέμου χρείαις, ἡλικίᾳ τε πρού- 

Xov καὶ κατ᾽ ἐμπειρίαν, εἵπετο. 
80 



AOTOZ IIEMIITOZ 1 

(415 προιόντι δ᾽ εἰς τὴν πολεμίαν Τίτῳ προῆγον 2 

uiv οἱ βασιλικοὶ καὶ πᾶν τὸ συμμαχικόν, ἐφ᾽ οἷς ὃδο- 

ποιοὶ καὶ μετρηταὶ στρατοπέδων. ἔπειτα τὰ τῶν ἡγε- 

μόνων σκευοφόρα, καὶ μετὰ τοὺς τούτων ὁπλίτας αὖ- 

5 τὸς τούς τ᾽ ἄλλους ἐπιλέκτους καὶ τοὺς λογχοφόρους 

ἔχων, κατόπιν δ᾽ αὐτῷ τοῦ τάγματος τὸ ἱππικόν" (48) 

οὗτοι δὲ πρὸ τῶν μηχανημάτων, κἀπ᾽ ἐκείνοις μετ᾽ 

ἐπιλέκτων χιλίαρχοι καὶ σπειρῶν ἔπαρχοι" μετὰ δὲ τού- 
τους περὶ τὸν ἀετὸν αἷ σημαῖαι. καὶ ἔμπροσϑεν oí 

- 30 δαλπιγχταὶ τῶν σημαιῶν" ἐπὶ δὲ τούτοις ἡ φάλαγξ, 
- τὸ στῖφος εἰς ἕξ πλατύνασα' {495 τὸ δ᾽ οἰκετικὸν. 

ἑκάστου τάγματος ὀπίσω. καὶ πρὸ τούτων τὰ σδκευο- 

φόρα᾽ τελευταῖοι δὲ πάντων oí μίέσϑιοι. καὶ τούτων 
᾿ς φύλακες οἱ οὐραγοί. 50» προάγων δὲ τὴν δύναμιν 

|15 év κόσμῳ Ἵ1Τίτος, καϑὰ Ῥωμαίοις σύνηϑες. ἐμβάλλει 

διὰ τῆς Σαμαρείτιδος εἰς Γοφνά. κατειλημμένην τε 

πρότερον ὑπὸ τοῦ πατρὸς χαὶ τότε φρουρουμένην. 

(515 ἔνϑα μίαν ἑσπέραν αὐλισάμενος ὑπὸ τὴν ἕω πρό- 

εισι. καὶ διανύσας ἡμέρας σταϑμὸν στρατοπεδεύεται 

- 20 κατὰ τὸν ὑπὸ ᾿Ιουδαίων πατρίως ᾿κανϑῶν αὐλῶνα 

καλούμενον, πρός τινι κώμῃ Γαβαϑσαούλῃ λεγομένῃ 

(σημαίνει δὲ τοῦτο λόφον 2ixovAov), διέχων ἀπὸ τῶν 
Ἱεροσολύμων ὅσον ἀπὸ τριάκοντα σταδίων. (02) ἀνα- 

λαβών τ᾽ ἐντεῦϑεν ὅσον εἰς ἑξακοσίους τῶν ἐπιλέκτων 

a5 ἱππέων ἤει τήν v& πόλιν περισχεψόμενος, ὅπως ὀχυρό- 

τῆτος ἔχοι, καὶ τὰ φρονήματα τῶν ᾿Ιουδαίων, εἰ πρὸς 

τὴν ὄψιν αὐτοῦ, πρὶν εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν, ὑποδείσαντες 

ἐνδοῖεν. (Ὁ8) πέπυστο γάρ, ὅπερ ἦν ἀληϑές. τοῖς 
στασιώδεσι καὶ λῃστρικοῖς τὸν δῆμον ὑπεπτηχότα πο- 

so ϑεῦν μὲν εἰρήνην, ἀσϑενέστερον δ᾽ ὄντα τῆς ἐπανα- 

στάσεως ἠρεμεῖν. 
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(045 ἕως uiv οὖν ὄρϑιον ἱππάξετο τὴν λεωφόρον 

κατατείνουσαν πρὸς τὸ τεῖχος, οὐδεὶς προυφαίνετο τῶν 

πυλῶν" (D0» ἐπεὶ δ᾽ ἐκ τῆς ὁδοῦ πρὸς τὸν Ψήφινον 
πύργον ἀποκλίνας πλάγιον ἦγε τὸ τῶν ἱππέων στῖ- 

φος. προπηδήσαντες ἐξαίφνης ἄπειροι κατὰ τοὺς I'- 

ναικξίους καλουμένους πύργους διὰ τῆς ἀντικρὺ τῶν 

“Ἑλένης μνημείων πύλης διεκπαίουσι τῆς ἵππου, (06) 

καὶ τοὺς μὲν ἔτι κατὰ τὴν ὁδὸν ϑέοντας ἀντιμέτωποι 

στάντες ἐκώλυσαν συνάψαι τοῖς ἐγκλίνασι, τὸν δὲ Ti- 

τον ὑποτέμνονται σὺν ὀλίγοις. «DU» τῷ δὲ πρόσω 

μὲν ἦν χωρεῖν ἀδύνατον (ἐχτετάφρευτο γὰρ ἀπὸ τοῦ 
τείχους περὶ τὰς κηπείας ἅπαντα. τοίχοις v' ἐπικαρ- 

σίοις καὶ πολλοῖς ἕρκεσι διειλημμένα), (585 τὴν δὲ 

πρὸς τοὺς σφετέρους ἀναδρομὴν πλήϑει τῶν ἐν μέσῳ 

πολεμίων ἀμήχανον ἑώρα καὶ τραπέντας τοὺς ἀνὰ τὴν 

λεωφόρον, ὧν οἱ πολλοὶ μηδὲ γιγνώσκοντες τὸν τοῦ 
βασιλέως κίνδυνον, ἀλλ᾽ οἰόμενοι συναναστραφῆναι 

κἀκεῖνον ἀνέφευγον. (9) ὃ δὲ κατιδὼν ὡς ἐν μόνῃ 

τῇ καϑ' αὑτὸν ἀλκῇ κεῖται τὸ σώξεσϑαι., τόν 9' ἵππον 
ἐπιστρέφει καὶ τοῖς περὶ αὑτὸν ἐμβοήσας ἕπεσϑαι μέ- 

σοις ἐμπηδᾷ τοῖς πολεμίοις, διεχπαῖσαι πρὸς τοὺς 

σφετέρους βιαξόμενος. (00) ἔνϑα δὴ μάλιστα παρέστη 

uou. vosiv ὅτι καὶ πολέμων ῥοπαὶ καὶ βασιλέων xív- 

δυνοι μέλονται τῷ ϑεῷ. 61» τοσούτων γὰρ ἐπὶ τὸν 

Τίτον ἀφιεμένων βελῶν μήτε κράνος ἔχοντα μήτε ϑώ- 

ραχα (προῆλϑε γάρ, ὡς ἔφην, οὐ πολεμιστὴς ἀλλὰ 

κατάσκοπος) οὐδὲν ἥψατο τοῦ σώματος, κενὰ δ᾽. ὥσπερ 
ἐπίτηδες ἀστοχούντων, παρερροιξεῖτο πάντα. «62» ὃ 

δὲ ξίφει τοὺς κατὰ πλευρὰν ἀεὶ διαστέλλων, καὶ πολ- 

λοὺς τῶν ἀντιπροσώπων ἀνατρέπων, ἤλαυνεν ὑπὲρ 
τοὺς ἐρειπομένους τὸν ἵππον. «403» τῶν δὲ κραυγή 

20 

90 
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T ἦν πρὸς τὸ παράστημα τοῦ Καίσαρος καὶ παρακέ- 
λευσις δρμᾶν ἐπ᾽ αὐτόν, φυγὴ δὲ xol διαχωρισμὸς 

ἄϑρους x«9' oUge ἐπελαύνων γένοιτο. 4645 συνήπ- 

rovro δ᾽ oí τοῦ κινδύνου μετέχοντες κατὰ νῶτα καὶ 

5 κατὰ πλευρὰν νυττόμενοι" μία γὰρ ἐλπὶς ἦν σωτηρίας 
ἑχάστῳ τὸ συνεξανοίγειν τῷ Τίτῳ καὶ μὴ φϑάσαντα 

κυχλωϑῆναι. 650» δύο γοῦν τῶν ἀπωτέρω τὸν μὲν 

σὺν τῷ ἵππῳ περισχόντες κατηκόντισαν, ϑάτερον δὲ 

καταπηδήσαντα διαφϑείραντες τὸν ἵππον ἀπήγαγον. 

τὸ μετὰ δὲ τῶν λοιπῶν Τίτος ἐπὶ τὸ στρατόπεδον δια- 
: σώξεται. 

(665 τοῖς μὲν οὖν Ιουδαίοις πλεονεχτήσασι κατὰ 

τὴν πρώτην ἐπίϑεσιν ἐπήγειρε τὰς διανοίας ἄσχετος, 

ἐλπίς, καὶ πολὺ ϑράσος αὐτοῖς εἰς τὸ μέλλον ἡ πρόσ- 

15 καίρος ῥοπὴ προυξένει" (01) Καῖσαρ δ᾽ ὡς αὐτῷ συν- 

ἕμιξε διὰ νυχτὸς τὸ ἀπὸ τῆς ᾿Αμμαοῦντος τάγμα, us" 

ἡμέραν ἐκεῖϑεν ἄρας ἐπὶ τὸν Σκοπὸν καλούμενον πρό- 

εἰσιν. ἔνϑεν 4j ve πόλις ἤδη κατεφαίνετο καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ μέγεϑος ἔκλαμπρον, καϑὰ τῷ βορείῳ κλίματι τῆς 

20 πόλεως χϑαμαλὸς συνάπτων ὃ χῶρος ἐτύμος Σκοπὸς 

ὠνόμασται. (08) τῆς δὲ πόλεως σταδίους ἑπτὰ δὲιέ- 

χῶν ἐκέλευσε περιβαλέσϑαι στρατόπεδον τοῖς δύο τάγ- 

μασιν ὁμοῦ. τὸ δὲ πέμπτον ὁπίσω τούτων τρισὶ στα- 
δέοις᾽ κόπῳ γὰρ τῆς διὰ νυκτὸς πορείας τετρυμένους 

95 ἐδόκει σκέπης ἀξίους εἶναι, ὡς ἂν ἀδεέστερον τειχί- 

σαιντο. «69» καταρχομένων δ᾽ ἄρτι τῆς δομήσεως. 

καὶ τὸ δέκατον τάγμα διὰ '"lsguyobvvog ἤδη παρῆν, 

ἔνϑα καϑῆστό τις ὁπλιτικὴ μοῖρα φρουροῦσα τὴν ἐμ- 

βολὴν ὑπὸ ᾿ϑεσπασιανοῦ προχατειλημμένην. (10. προσ- 

so σέταχτο δ᾽ αὐτοῖς ἕξ ἀπέχοντας τῶν “Ἰεροσολύμων 

σταδίους στρατοπεδεύσασϑανι κατὰ τὸ ᾿Ελαιῶν καλού- 



10 TOT IOTAAIKOT IIOAEMOT 

usevov 'ógog, ὃ τῇ πόλει πρὸς ἀνατολὴν ἀντίκειται, 

uéon φάραγγι βαϑείᾳ διειργόμενον, ἣ Κεδρὼν ὠνό- 

μασται. 

((1» τῶν δ᾽ ἀνὰ τὸ ἄστυ συρρηγνυμένων ἀδια- 

λείπτως τότε πρῶτον ἀνέπαυσε τὴν ém ἀλλήλοις ἔριν 

ὁ ἔξωϑεν πόλεμος ἐξαίφνης πολὺς ἐπελϑών., ((2» καὶ 

uev ἐχπλήξεως oí στασιασταὶ τοὺς Ῥωμαίους ἀφορῶν- 

τες στρατοπεδευομένους τριχῇ κακῆς ὁμονοίας κατ- 

ἤρχοντο, καὶ λόγον ἀλλήλοις ἐδίδοσαν, (18) τί μέλ- 

λοιεν ἢ τί παϑόντες ἀνέχοιντο τρία ταῖς ἀναπνοαῖς 

αὐτῶν ἐπιφραττόμενα τείχη καὶ τοῦ πολέμου μετ᾽ 

ἀδείας ἀντιπολίζοντος ἑαυτόν. ot δ᾽ ὥσπερ ϑεαταὶ κα- 

λῶν καὶ συμφόρων ἔργων καϑέζοιντο τειχήρεις, τὼ 

χεῖρε καὶ τὰς πανοπλίας παρέντες; ((45 ᾿καϑ'᾽ αὑτῶν 

ἄρα γενναῖοι μόνον ἡμεῖς᾽ ἐξεβόησαν, “Ῥωμαῖοι δ᾽ ἐκ 

τῆς ἡμετέρας στάσεως χκερδήσουσιν ἀναιμωτὶ τὴν πό- 

λιν. τούτοις ἀϑροίξζοντες ἀλλήλους παρεκρότουν, ((5» 

καὶ τὰς πανοπλίας ἁρπάσαντες αἰφνιδίως ἐπεχϑέουσι 

τῷ δεκάτῳ τάγματι. καὶ διὰ τῆς φάραγγος ἄξαντες 

μετὰ κραυγῆς ἐξαισίου τειχιξομένοις προσπίπτουσι τοῖς 

“Ρωμαίοις. «6» οἱ δὲ πρὸς τοὖργον διῃρημένοι. καὶ 
διὰ τοῦτο τὰ πολλὰ τεϑεικότες τῶν ὅπλων (οὔτε γὰρ 
ϑαρρήδσειν τοὺς ᾿Ιουδαίους πρὸς ἐκδρομὴν ὑπελάμβα- 

vov, καὶ προϑυμουμένων περισπασϑήσεσϑαι τὰς ὁρμὰς 

τῇ στάσει). (1) συνεταράχϑησαν ἀδοκήτως. καὶ τῶν 

ἔργων ἀφέμενοι τινὲς μὲν ἀνεχώρουν εὐθέως, πολλοὶ 

δ᾽ ἐπὶ τὰ ὅπλα ϑέοντες, πρὶν ἐπιστραφῆναι πρὸς τοὺς 

ἐχϑρούς. ἐφϑάνοντο παιόμενοι. (18) προσεγίγνοντο 

ὃὲ τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἀεὶ πλείους. ἐπὶ τῷ κρατεῖν τοὺς 

πρώτους τεϑαρρηκότες, καὶ τῶν ὄντων πολλαπλασίους 

ἐδόκουν σφίσι τε καὶ τοῖς πολεμίοις, δεξιᾷ τῇ τύχῃ 

25 

30 
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χρώμενοι. (19) μάλιστα δὲ τοὺς ἐν ἔϑει συντάξεως 

Ὄντας καὶ μετὰ κόσμου καὶ παραγγελμάτων πολεμεῖν 

εἰδότας ἀταξία φϑάσασα ϑορυβεῖ. διὸ καὶ τότε προ- 

ληφϑέντες οἵ Ῥωμαῖοι ταῖς ἐμβολαῖς εἶκον" «80» καὶ 
5 ὁπότε μὲν ἐπιστραφεῖεν oí καταλαμβανόμενοι. τοῦ τε 

δρόμου τοὺς Ἰουδαίους ἐπεῖχον καὶ διὰ τὴν ὁρμὴν 

ἧττον φυλαττομένους ἐτίτρωσκον, ἀεὶ δὲ πληϑυούσης 

τῆς ἐκδρομῆς μᾶλλον ταραττόμενοι τελευταῖον ἀπὸ τοῦ 

στρατοπέδου τρέπονται. (81) καὶ δοκεῖ τότ᾽ ἂν κινδυ- 

10 νεῦσαι τὸ τάγμα πᾶν, εἰ μὴ Τίτος ἀγγελϑὲν αὐτῷ διὰ 

τάχους ἐπεβοήϑησε. καὶ πόλλ᾽ ὀνειδίσας εἰς ἀνανδρίαν 

ἐπιστρέφει μὲν τοὺς φεύγοντας. (825 αὐτὸς δὲ πλα- 
γίοις τοῖς ᾿Ιουδαίοις προσπεσὼν us0' ὧν ἧκεν ἐπιλέκ- 

τῶν συχνοὺς μὲν ἀναιρεῖ, τιτρώσκει δὲ πλείους. τρέ- 

is πεταν ὃὲ πάντας καὶ GovvoOst κατὰ τῆς φάραγγος. 

(835 οἵ δ᾽ ἐν τῷ κατάντει πολλὰ κακωϑέντες, ὡς διεξ- 

ἕπαισαν. ἄντικρυς ἐπιστρέφονται, καὶ μέσην ἔχοντες 

τὴν χαράδραν τοῖς Ῥωμαίοις διεμάχοντο. 

(845 μέχρι μὲν δὴ μέσης ἡμέρας οὕτως ἐπολέμουν" 

390 ὀλέγον δ᾽ ἀπὸ μεσημβρίας ἐκκλίνοντος ἤδη, Τίτος τοὺς 

ue9' ἑαυτοῦ προσβοηϑήσαντας καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν σπει- 

ρῶν τοῖς ἐκτρέχουσιν ἀντιπαρατάξας τὸ λοιπὸν τάγμα 

πρὸς τὸν τειχισμὸν ἀνέπεμπεν εἰς τὴν ἀκρώρειαν. 

(855 ᾿Ιουδαίοις δὲ τοῦτ᾽ ἐδόκει φυγή. καὶ τοῦ σκοποῦ 
25 κατασείσαντος ϑοίμάτιον, ὃς αὐτοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους 

καϑῆστο, προπηδῶσι πλῆϑος ἀκραιφνέστατον μετὰ το- 

δσαύτης ὁρμῆς ὡς τὸν δρόμον αὐτῶν τοῖς ἀγριωτάτοις 

εἰκάξειν ϑηρίοις. (86) ἀμέλει τῶν ἀντιπαραταχϑέν- 

τῶν οὐδεὶς ἔμεινε τὴν ἐμβολήν. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐξ ὀργά- 

30 νοῦ παιόμενοι διέρρηξαν τὴν τάξιν καὶ πρὸς τὸ ὄρος 

τραπέντες ἀνέφευγον. (81) λείπεται δ᾽ ἕν μέσῳ τῷ 
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προσάντει Τίτος uev ὀλίγων, xol πολλὰ παραινούν- 
τῶν τῶν φίλων, ὅσοι δι’ αἰδῶ τὴν πρὸς τὸν ἡγεμόνα 

τοῦ κινδύνου καταφρονήσαντες ἔστησαν. «88» εἶξαι 

ϑανατῶσιν ᾿Ιουδαίοις. καὶ μὴ προκινδυνεύειν τούτων 

οὺς ἐχρῆν πρὸ αὐτοῦ μένειν, λαμβάνειν δ᾽ ἔννοιαν 

τῆς x«9' αὑτὸν τύχης, καὶ μὴ στρατιώτου τάξιν ἀπο- 

πληροῦν ὄντα καὶ τοῦ πολέμου καὶ τῆς οἰκουμένης 

δεσπότην, μηδ᾽ ὀξεῖαν οὕτως ὑφίστασϑαι δοπὴν ἐν ᾧ 
σαλεύει τὰ πάντα. (895 τούτων οὐδ᾽ ἀκούειν ἔδοξε, 

τοῖς δὲ κατ᾽ αὐτὸν ἀνατρέχουσιν ἀνϑίσταται., καὶ κατὰ 

στόμα παίων βιαξομένους ἀνήρει. κατά τε τοῦ πρα- 

νοῦς ἀϑρόοις ἐμπίπτων ἀνεώϑει τὸ πλῆϑος. 90» οὗ 

δὲ πρός vs τὸ παράστημα καὶ τὴν δρμὴν καταπλα- 
γέντες, οὐδ᾽ οὕτω μὲν ἀνέφευγον εἰς τὴν πόλιν, καϑ' 

ἑχάτερον δ᾽ ἐκκλίνοντες ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῖς ἀνωτέρω φεύ- 

γουσι προσέκειντο. καὶ τούτοις δὲ κατὰ πλευρὰν προῦ- 

βάλλων τὰς δρμὰς ὑπετέμνετο. «91» x&v τούτῳ καὶ 

τοῖς ἄνω τειχίζουσι τὸ στρατόπεδον, ὡς ἐθεάσαντο 

τοὺς κάτω φεύγοντας πάλιν. (925 ἐμπίπτει ταραχὴ 

καὶ δέος. καὶ διασκίέδναται πᾶν τὸ τάγμα. δοκούντων 

ἀνυπόστατον μὲν εἶναι τὴν τῶν ᾿Ιουδαίων ἐκδρομήν, 

τετράφϑαι δ᾽ αὐτὸν Τίτον" οὐ γὰρ ἄν ποτε τοὺς ἄλ- 
λους φυγεῖν ἐκείνου μένοντος. (935 καὶ καϑάπερ πα- 

νικῷ δείματι κυκλωθέντες ἄλλος ἀλλαχῇ διεφέροντο, 

μέχρι τινὲς κατιδόντες ἐν μέσῳ τοῦ πολέμου τὸν Tys- 

μόνα στρεφόμενον, καὶ μέγα δείσαντες ἀμφ᾽ αὐτῷ, 

διαβοῶσι τὸν κίνδυνον ὅλῳ τῷ τάγματι. {94) τοὺς 

δ᾽ αἰδὼς ἐπέστρεφε. καὶ πλέον τι φυγῆς κακίζοντες 

ἀλλήλους ἐπὶ τῷ καταλιπεῖν Καίσαρα, πάσῃ βίᾳ κατὰ 
τῶν Ἰουδαίων ἐχρῶντο, καὶ κλίναντες ἅπαξ ἀπὸ τοῦ 

κατάντους συνεώϑουν αὐτοὺς εἰς τὸ κοῖλον. «95» ot 

90 
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δ᾽ ἐπὶ πόδα χωροῦντες ἐμάχοντο. καὶ πλεονεχτοῦντες 

oí Ῥωμαῖοι τῷ καϑύπερϑεν εἶναι συνελαύνουσι πάν- 
τας εἰς τὴν φάραγγα. «96» προσέκειτο δὲ τοῖς καϑ' 

αὑτὸν ὁ Τίτος, καὶ τὸ μὲν τάγμα πάλιν ἐπὶ τὴν τει- 

5 χοποιίαν ἔπεμψεν, αὐτὸς δὲ σὺν οἷς πρότερον ἀντιστὰς 

εἶργε τοὺς πολεμίους. «91» Gor, εἰ χρὴ μήτε ϑερα- 

πείᾳ τι προσϑέντα μήϑ᾽ ὑφελόντα φϑόνῳ τἀληϑὲς 

εἰπεῖν, αὐτὸς Καῖσαρ δὶς μὲν ἐρρύσατο κινδυνεῦον ὅλον 

τὸ τάγμα. xci τοῦ περιβαλέσϑαι δὲ τὸ στρατόπεδον 

ὸ αὐτοῖς ἄδειαν παρέσχε. 
| (985 λωφήσαντος δὲ πρὸς βραχὺ τοῦ ϑύραϑεν πο- 

λέμου πάλιν ἔνδον ἡ στάσις ἐπηγείρετο, (995 καὶ τῆς 

τῶν ἀξύμων ἐνστάσης ἡμέρας τετταρεσκαιδεχάτῃ (Ξαν- 

ϑικοῦ μηνός, ἐν 4$ δοκοῦσιν ᾿Ιουδαῖοι τὸν πρῶτον 

15 ἀπαλλαγῆναι καιρὸν Αἰγυπτίων. οἵ μὲν περὶ τὸν Ἔλε- 

ἄξαρον παρανοίγοντες τὰς πύλας ἐδέχοντο ἐκ τοῦ δή- 

μου τοὺς προσκυνεῖν ἐθέλοντας εἴσω, 4100) Ἰωάννης 

δὲ προχάλυμμα τῆς ἐπιβουλῆς ποιησάμενος τὴν ἑορτήν, 

τῶν σὺν αὑτῷ κρυπτοῖς ὅπλοις ἐνσκευάσας τοὺς ἀση- 

40 μοτέρους,. ὧν οἵ πλείους ἦσαν ἄναγνοι, διὰ σπουδῆς 
παρεισπέμπει προκαταληψομένους τὸ ἵερόν. οἵ δ᾽ ὡς 

ἔνδον ἐγένοντο, τὰς ἐσϑῆτας ἀπορρίψαντες ἐφάνησαν 

ἐξαπίνης ὁπλῖται. «101» ταραχὴ δὲ μεγίστη περὶ τὸν 

ναὸν αὐτίχα καὶ ϑόρυβος ἦν, τοῦ μὲν ἔξω τῆς στά- 

35 σεῶς λαοῦ χατὰ πάντων ἄχριτον οἰομένων εἶναι τὴν 

— ἐπίέϑεσιν, τῶν δὲ ξηλωτῶν ἐπὶ σφίσι μόνοις. «102» 

ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἀφέμενοι τὸ φρουρεῖν ἔτι τὰς πύλας, καὶ 

τῶν ἐπάλξεων καταπηδήσαντες πρὶν εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν, 

εἰς τοὺς ὑπονόμους τοῦ ἱεροῦ κατέφυγον" οἱ δ᾽ ἀπὸ 

8) τοῦ δήμου πρὸς τῷ βωμῷ καταπτήσσοντες καὶ περὶ 

τὸν ναὸν συνειλούμενοι κατεπατοῦντο, ξύλοις τ᾽ ἀνέδην 



[Ὁ 

14 S TOT IOTAAIKOT ΠΟΛΈΜΟΥ 

παιόμενοι καὶ σιδήρῳ. «103» πολλοὺς δὲ τῶν ἡσυ- 

χίων xov ἔχϑραν καὶ Ao: Ne ὡς ἀντιστασιώτας 

ἀνήρουν οἵ διάφοροι" καὶ πα ὃ δ πρρυνρυύσας τινὶ τῶν 

ἐπιβούλων πάλαι, τηνικαῦτ᾽ ἐπιγνωσϑεὶς ὡς ζηλωτὴς 

πρὸς αἰκίαν ἀνήγετο. 4104) πολλὰ δὲ δεινὰ τοὺς 5 

ἀναιτίους διαϑέντες ἐκεχειρίαν τοῖς αἰτίοις ἔδοσαν, 

καὶ προελϑόντας ἐκ τῶν ὑπονόμων διίεσαν" αὐτοὶ δὲ 

καὶ τὸ ἐνδοτέρω ἱερὸν κατασχόντες xoi τὰς ἐν αὐτῷ 
παρασκευὰς πάσας, κατεϑάρρουν ἤδη τοῦ Σίμωνος. 

«10ῦ» ἡ μὲν οὖν στάσις οὕτω τριμερὴς οὖσα πρό- 10 
τερον εἰς δύο μοίρας περιίσταται" 4106» ὁ δὲ Τίτος 

ἔγγιον ἀπὸ τοῦ Σκοποῦ τῇ πόλει παραστρατοπεδεύ- 

σασϑαι προαιρούμενος, πρὸς μὲν τοὺς ἐκτρέχοντας 

ἔστησεν ἐπιλέξας ἱππέων vs καὶ πεζῶν ὅσους ἀρκέσειν 

ὑπελάμβανε, τῇ δ᾽ ὅλῃ δυνάμει προσέταξεν ἐξομαλί- 

Cewv τὸ μέχρι τοῦ τείχους διάστημα. «101 καταβλη- 

ϑέντος δὲ παντὸς ἕρκους καὶ περιφράγματος, ὅσα κή- 

zv προανεστήσαντο καὶ δένδρων οἱ οἰκήτορες, ὕλης 

0' ἡμέρου τῆς μεταξὺ πάσης ἐχκοπείσης, ἀνεπλήσϑη 

μὲν τὰ κοῖλα καὶ χαραδρώδη τοῦ τόπου, (1085 τὰς 90 

δὲ πετρώδεις ἐξοχὰς σιδήρῳ κατεργαξόμενοι χϑαμαλὸν 

ἐποίουν πάντα τὸν χῶρον ἀπὸ τοῦ Σκοποῦ μέχρι τῶν 
Ἡρώδου μνημείων, ἃ προσεῖχε τῇ τῶν Ὄφεων καλου- 

μένῃ ἀβλυμβήϑψα, 
(1095 χατὰ ταύτας τὰς ἡμέρας οἵ Toodéloi : κατὰ 25 

τῶν Ῥωμαίων ἐνέδραν συσκευάξζονται τοιάνδε. «110» . 

τῶν στασιαστῶν οἵ μὲν τολμηρότεροι προελθόντες ἔξω 

τῶν Γυναικείων καλουμένων πύργων, ὡς ἐκβεβλημένοι 

δῆϑεν ὑπὸ τῶν εἰρηνικὰ φρονούντων καὶ δεδοικότες 

τὴν τῶν Ρωμαίων ἔφοδον, ἀνειλοῦντο καὶ παρ᾽ ἀλλή- 80 

λους ὑπέπτησσον: «lll» οὗ ὃὲ διαστάντες ἐπὶ τοῦ 

5 [2r 
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τείχους. δῆμος εἶναι δοκῶν, εἰρήνην ἐβόων καὶ δεξιὰν 

ἠτοῦντο καὶ τοὺς Ρωμαίους ἐκάλουν, ἀνοίξειν ὑπισ- 

χνούμενοι τὰς ἀν πάν. ἅμα δὲ ταῦτα κεχραγότες, καὶ 

τοὺς σφετέρους ἔβαλλον λέϑοις ὡς ἀπελαύνοντες τῶν 

πυλῶν. «112» κἀκεῖνοι βιάξεσϑαι τὰς εἰσόδους ὑπε- 

κρένοντο καὶ τοὺς ἔνδον ἵχετεύειν, συνεχῶς vs πρὸς 

τοὺς Ῥωμαίους ὁρμήσαντες ἐπιστρεφόμενοι ταραττομέ- 

νοις προσεῴώκεσαν. (118) παρὰ μὲν οὖν τοῖς στρα- 
| τιώταις τὸ πανοῦργον αὐτῶν οὐκ ἐλείπετο πίστεως. 

10 ἀλλ᾽ ὡς τοὺς μὲν ἐν χερσὶν ἔχοντες ἑτοίμους πρὸς 
τιμωρίαν, τοὺς δ᾽ ἀνοίξειν τὴν πόλιν ἐλπίζοντες, ἐχώ- 
ρουν ἐπὶ τὴν πρᾶξιν. «4114» Τίτῳ δὲ δι’ ὑποψίας 
ἦν τὸ τῆς ἐπικλήσεως παράλογον καὶ γὰρ πρὸ μιᾶς 

ἡμέρας προκαλούμενος αὐτοὺς ἐπὶ συμβάσεις διὰ τοῦ 

15 Ἰωσήπου μέτριον οὐδὲν εὕρισκε, καὶ τότε τοὺς στρα- 

τιώτας κατὰ χώραν μένειν ἐκέλευσεν. «115» φϑά- 

νουσι δὲ τινὲς τῶν ἐπὶ τοῖς ἔργοις προτεταγμένων 

ἁρπάσαντες τὰ ὅπλα πρὸς τὰς πύλας ἐκδραμεῖν. (110. 

τούτοις οἵ μὲν ἐχβεβλῆσϑαι δοκοῦντες τὸ πρῶτον ὑπε- 

20 χώρουν᾽ ἐπεὶ ὃὲ μεταξὺ τῶν τῆς πύλης ἐγίγνοντο 

πύργων, ἐκϑέοντες ἐχυκλοῦντο σφᾶς καὶ προσέκειντο 

κατόπιν" (111) οἵ δ᾽ ἀπὸ τοῦ τείχους πλῆϑος χερμά- 

δῶν καὶ βελῶν παντοίων ἄϑρουν κατέχεαν, ὥστε συ- 

χνοὺς μὲν ἀνελεῖν. τρῶσαι δὲ πλείστους. «118» ἦν 

᾿- γὰρ οὐ ῥάδιον τοῦ τείχους διαφυγεῖν τῶν κατόπιν 

βιαζομένων, καὶ ἄλλως αἰδὼς τῆς διαμαρτίας καὶ τῶν 

ἡγεμόνων δέος παρεχελεύετο τῷ πταίσματι προσλιπα- 

ρεῖν. «119» διὸ δὴ μέχρι πλείστου διαδορατιξόμενοι., 

καὶ πολλὰς ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων λαμβάνοντες πληγάς, 

80 ἀμέλει δ᾽ οὐκ ἐλάττους ἀντιδιδόντες. τέλος ἀνω- 

ϑοῦσι τοὺς χυχλωσαμένους. ὑποχωροῦσι δ᾽ αὐτοῖς 
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of Ιουδαῖοι μέχρι τῶν Ἑλένης μνημείων εἵποντο βάλ- 
λοντες. 

(1205 ἔπειϑ᾽ οἱ μὲν ἀπειροκάλως ἐξυβρέξοντες εἰς 
τὴν τύχην ἔσκωπτόν vs τοὺς Ῥωμαίους δελεασϑέντας 

ἀπάτῃ, καὶ τοὺς ϑυρεοὺς ἀνασείοντες ἐσκίρτων. καὶ 

μετὰ χαρᾶς ἀνεβόων. «121» τοὺς δὲ στρατιώτας ἀπει- 

λή τε τῶν ταξιάρχων καὶ χαλεπαίνων Καῖσαρ τούτοις 

ἐξεδέχετο, φάσκων ὡς ᾿Ιουδαῖοι μέν. οἷς ἀπόνοια μόνη 

στρατηγεῖ, πάντα μετὰ προνοίας πράττουσι καὶ Gxé- 

veog, ἐπιβουλάς τε συντάττοντες καὶ λόχους. ἕπεται 

δ᾽ αὐτῶν ταῖς ἐνέδραις καὶ τύχη διὰ τὸ πειϑήνιον καὶ 
τὴν πρὸς ἀλλήλους εὔνοιάν vs καὶ πίστιν. (1225 'Po- 

μαῖοι 0^, οἷς δι’ εὐταξίαν καὶ τὸ πρὸς τοὺς ἡγεμόνας 

εὐπειϑὲς ἀεὶ δουλεύει καὶ τύχη, νῦν ὑπὸ τῶν ἐναντίων 

πταίουσι καὶ διὰ χειρῶν ἀκρασίαν ἁλίσκονται, τὸ πάν- 
τῶν αἴσχιστον, ἀστρατήγητοι μαχόμενοι παρόντος Καί- 

σαρος. 4128» ἦ μεγάλα μὲν στενάξειν ἔφη τοὺς τῆς 
στρατείας νόμους, μεγάλα δ᾽ αὑτοῦ τὸν πατέρα τήνδε 

τὴν πληγὴν πυϑόμενον, (1245 εἴ γ᾽ ὃ μὲν ἐν πολέ- 

uote γηράσας οὐδέποτε ἔπταισεν οὕτως. oí νόμοι δ᾽ 

ἀεὶ καὶ τοὺς βραχύ τι τῆς τάξεως παρακινήσαντας 
ϑανάτῳ πκολάξουσι, νῦν δ᾽ ὅλην στρατιὰν ἑἕοράκασι 
λιποτάχτην. «12D» γνώσεσϑαί ys μὴν αὐτίκα τοὺς 

ἀπαυϑαδισαμένους ὅτι καὶ τὸ νικᾶν παρὰ Ῥωμαίοις 

δίχα παραγγέλματος ἀδοξεῖται. (12605 τοιαῦτα δια- 

τεινάμενος πρὸς τοὺς ἡγεμόνας δῆλος ἦν κατὰ πάν- 

τῶν χρήσεσϑαι τῷ νόμῳ. καὶ οἱ μὲν παρείϑησαν τὰς 

ψυχὰς ὡς ὅσον οὔπω τεϑνηξόμενον δικαίως «121. 

περιχυϑέντα δὲ τὰ τάγματα τῷ Τίτῳ περὶ τῶν συ- 
στρατιωτῶν ἵχέτευε, καὶ τὴν ὀλίγων προπέτειαν χα- 

ρίσασϑαι τῇ πάντων εὐπειϑείᾳ κατηντιβόλουν ἀναλή- 

20 
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ψεσϑαι γὰρ αὐτοὺς τὸ παρὸν πταῖσμα ταῖς δὲς τὸ μέλ- 

λον ἀρεταῖς. 

(128) πείϑεται Καθ ἅμα ταῖς 9' ἱκεσίαις καὶ 

τῷ συμφέροντι: τὴν μὲν γὰρ xo9' ἑνὸς τιμωρίαν ᾧετο 

δ θῆναι μέχρι ἔργου προκόπτειν, τὴν δ᾽ ἐπὶ πλήϑους 

μέχρι λόγου. 4129» vote μὲν οὖν στρατιώταις διηλ- 
λάττετο, πολλὰ νουϑετήσας αὖϑις εἶναι φρονιμωτέρουο᾽ 

αὐτὸς δ᾽ ὅπως ἀμυνεῖται τὴν ᾿Ιουδαίων ἐπιβουλὴν 

ἐσκόπει. {1805 τέτταρσι δ᾽ ἡμέραις ἐξισωϑέντος τοῦ 
10 μέχρι τῶν τειχῶν διαστήματος, βουλόμενος μετ᾽ ἀσφα- 

λείας τάς τ᾽ ἀποσχευὰς καὶ τὸ λοιπὸν πλῆϑος παραγα- 

ysiv, τὸ καρτερώτατον τῆς δυνάμεως ἀντιπαρεξέτεινε 

τῷ τείχει κατὰ τὸ βόρειον κλῖμα καὶ πρὸς ἑσπέραν, 
ἐφ᾽ ἑπτὰ βαϑύνας τὴν φάλαγγα᾽ (1915 τῶν τε πεζῶν 

15 προτεταγμένων. καὶ κατόπιν τῶν ἱππέων, τριστοίχων 

ἑχατέρων. ἕβδομοι κατὰ μέσον εἵστήκεσαν oí τοξόται. 

(1325 τοσούτῳ δὲ στίφει πεφραγμένων Ἰουδαίοις τῶν 

ἐχδρομῶν, τά 9' ὑποξύγια τῶν τριῶν ταγμάτων καὶ 
4| πληϑὺς ἀδεῶς παρώδευσεν. {1385 αὐτὸς μὲν οὖν 

20 Τίτος ἀπέχων ὅσον εἰς σταδίους δύο τοῦ τείχους, κατὰ 

τὸ γωνιαῖον αὐτοῦ μέρος ἀντικρὺ τοῦ Ἱηφίνου κα- 

λουμένου πύργου στρατοπεδεύεται, πρὸς ὃν ὁ κύκλος 

τοῦ τείχους. πρὸς ἄρχτον χαϑήκων, ἀνακάμπτει πρὸς 

δύσιν: (1945 ἡ δ᾽ ἑτέρα μοῖρα τῆς στρατιᾶς κατὰ 
$5 τὸν Ἱππικὸν προδαγορευϑέντα πύργον τειχίζεται, δὲ- 

ἑστῶσα τῆς πόλεως ὁμοίως δύο σταδίους. {185) τὸ 

μέντοι δέχατον τάγμα κατὰ χώραν ἐπὶ τοῦ ᾿Ελαιῶν 
ὄρους ἔμενε. 

(1365 τρισὶ δ᾽ ὠχυρωμένη τείχεσιν ἡ πόλις καϑ' 
80 ἃ μὴ ταῖς ἀβάτοις φάραγξι κεκύκλωτο (ταύτῃ γὰρ εἷς 

ἦν περίβολος), αὐτὴ μὲν ὑπὲρ δύο λόφων ἀντιπρόσω- 
IlosrepHvus. VI. 2 
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πος ἔχτιστο, μέσῃ φάραγγι διῃρημένων, εἰς ἣν ἐπάλ- 

ληλοι κατέληγον ai οἰκίαι, (1305 τῶν δὲ λόφων ὁ uiv: 

τὴν ἄνω πόλιν ἔχων ὑψηλότερός τε πολλῷ καὶ τὸ μῆ- 

κος ἰϑύτερος ἦν᾽ διὰ γοῦν τὴν ὀχυρότητα φρούριον 
μὲν ὑπὸ Ζαυίδου τοῦ βασιλέως ἐκαλεῖτο (πατὴρ Σο- 
λομῶνος ἦν οὗτος, τοῦ πρώτου τὸν νεὼν κτίσαντοο), 
ἡ ἄνω δ᾽ ἀγορὰ πρὸς ἡμῶν" ἅτερος δ᾽ Ó καλούμενος 
"ἄκρα καὶ τὴν κάτω πόλιν ὑφεστὼς ἀμφίκυρτος. (1385 

τούτου δ᾽ ἀντικρὺ τρίτος ἦν λόφος, ταπεινότερός τὲ 

φύσει τῆς “ἄκρας. καὶ πλατείᾳ φάραγγι διειργόμενος 

ἄλλῃ πρότερον. (1895 αὖϑίς ys μήν, καϑ᾽ oUg οἵ 

᾿“σαμωναῖοι χρόνους ἐβασίλευον, τήν ve φάραγγα ἔχω- 

σαν, συνάψαι βουλόμενοι τῷ ἱερῷ τὴν πόλιν, καὶ τῆς 

"Axoag κατεργασάμενοι τὸ ὕψος ἐποίησαν χϑαμαλώτε- 

ρον, ὡς ὑπερφαίνοιτο καὶ ταύτῃ τὸ ἱερόν. «1405 ἡ 

δὲ τῶν τυροποιῶν προσαγορευομένη φάραγξ. ἣν ἔφα- 

. μὲν τόν τε τῆς ἄνω πόλεως καὶ τὸν κάτω λόφον δια- 

LS 

στέλλειν, καϑήκει μέχρι Σιλωάμ᾽ οὕτω yàg τὴν πηγὴν 

γλυκεῖάν τε καὶ πολλὴν. οὖσαν ἐκαλοῦμεν. {1415 ἔξω- 
ὃὲν δ᾽ οἱ τῆς πόλεως δύο λόφοι βαϑείαις φάραγξι 
περιεξίχοντο, καὶ διὰ τοὺς ἑκατέρωϑεν κρημνοὺς προῦσ- 

ιτὸν οὐδαμόϑεν ἦν. 
(1425 τῶν δὲ τριῶν τειχῶν τὸ μὲν ἀρχαῖον διά 

τε τὰς φάραγγας καὶ τὸν ὑπὲρ τούτων λόφον, ἐφ᾽ οὗ 

κατεσκεύαστο, δυσάλωτον ἦν" {1485 πρὸς δὲ τῷ πλε- 
ονεχτήματι τοῦ τόπου καὶ καρτερῶς ἐδεδόμητο, Zfav- 

ἔδου τε καὶ Σολομῶνος. ἔτι δὲ τῶν μεταξὺ τούτων 

βασιλέων φιλοτιμηϑέντων περὶ τοὖργον. (1445 ἀρχό- 
μενον δὲ κατὰ βορρᾶν ἀπὸ τοῦ ᾿Ἱππικοῦ καλουμένου 

πύργου. καὶ διατεῖνον ἐπὶ τὸν ᾿Ξυστὸν λεγόμενον, 

ἔπειτα τῇ βουλῇ συνάπτον, ἐπὶ τὴν ἑσπέριον τοῦ ἱεροῦ 

ἜΣ τοὶ 

5 

20 

25. 
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στοὰν ἀπηρτίζετο᾽ (1455 κατὰ ϑάτερα δὲ πρὸς δύσιν 
ἀπὸ ταὐτοῦ μὲν ἀρχόμενον πύργου, διὰ δὲ τοῦ Βηϑσὼ 

χαλουμένου χωρίου χκατατεῖνον ἐπὶ τὴν ᾿Εσσηνῶν πύ- 

λην, κἄπειτα πρὸς νότον ὑπὲρ τὴν Σιλωὰμ ἐπιστρέ- 

ὄφον πηγήν, ἔνϑεν vs πάλιν ἐχκλῖνον πρὸς ἀνατολὴν 

ἐπὶ τὴν Σολομῶνος κολυμβήϑραν, καὶ διῆκον μέχρι 

χώρου τινὸς ὃν καλοῦσιν Ὀφλάν, τῇ πρὸς ἀνατολὴν 

στοᾷ τοῦ ἱεροῦ συνῆπτε. 146» τὸ δὲ δεύτερον τὴν 

μὲν ἀρχὴν ἀπὸ πύλης εἶχεν ἣν Γεννὰϑ' ἐκάλουν, τοῦ 
10 πρώτου τείχους οὖσαν. κυκλούμενον δὲ τὸ προσάρκτιον 

κλῖμα μόνον ἀνήει μέχρι τῆς ᾿Αἀντωνίας. «140» τῷ 

τρίτῳ δ᾽ ἦν ἀρχὴ ὃ ἹἹππικὸς πύργος. ὅϑεν μέχρι τοῦ 

βορείου κλίματος κατατεῖνον ἐπὶ τὸν Ψήφινον πύρ- 

yov, ἔπειτα καϑῆκον ἀντικρὺ τῶν “Ελένης μνημείων 

15 (4διαβηνὴ βασιλὶς ἦν αὕτη, ᾿Ιξάτου βασιλέως μήτηρ), 

καὶ διὰ σπηλαίων βασιλικῶν μηκυνόμενον ἐκάμπτετο 

μὲν γωνιαίῳ πύργῳ κατὰ τὸ Γναφέως προσαγορευό- 

μενον μνῆμα, τῷ δ᾽ ἀρχαίῳ περιβόλῳ συνάπτον εἰς 

τὴν Κεδρῶνα καλουμένην φάραγγα κατέληγεν. {1485 

:0 τοῦτο τῇ προσκχτισϑείσῃ πόλει περιέϑηκεν ᾿Δγρίππας, 

ἥπερ ἦν πᾶσα γυμνή. πλήϑει γὰρ ὑπερχεομένη κατὰ 
μικρὸν ἐξεῖρπε τῶν περιβόλων, (1405 xai τοῦ ἱεροῦ 

τὰ προσάρχτια πρὸς τῷ λόφῳ συμπολίζοντες ἐπ᾽ οὐκ 

ὀλίγον προῆλθον ὡς καὶ τέταρτον περιοικηϑῆναι λό- 

95 φον, ὃς χαλεῖται Βεζξεϑά. κείμενος μὲν ἀντικρὺ τῆς 

᾿Αντωνίας. ἀποτεμνόμενος δ᾽ ὀρύγματι βαϑεῖ" «150» 

διεταφρεύϑη γὰρ ἐπίτηδες, ὡς μὴ τῷ λόφῳ συνάπ- 

τοντὲς οἵ ϑεμέλιοι τῆς "vvovíag εὐπρόσιτοί τ᾽ εἶεν 

καὶ ἧττον ὑψηλοί. «151» διὸ δὴ καὶ πλεῖστον ὕψος 
30 τοῖς πύργοις προσεδίδου τὸ βάϑος τῆς τάφρου. ἐπι- 

χωρίως δ᾽ ἐχλήϑη Βεξεϑὰ τὸ νεόκτιστον μέρος. ὃ 
9* 
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μεϑερμηνευόμενον Ελλάδι γλώσσῃ Καινὴ λέγοιτ᾽ ἂν 

πόλις. «4152» δεομένων οὖν τῶν ταύτῃ σκέπης. ὃ πα- 
vio τοῦ νῦν βασιλέως καὶ ὁμώνυμος ᾿4γρίππας ἄρχεται 

μὲν οὗ προείπομεν τείχους, δείσας δὲ Κλαύδιον Καί- 
6«o«, μὴ τὸ μέγεϑος τῆς κατασκευῆς ἐπὶ νεωτερισμῷ 5 

πραγμάτων ὑπονοήσῃ καὶ στάσεως, παύεται ϑεμελίους 

uóvov βαλόμενος. «159» καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἂν ἦν ἁλώ- 
δσιμος 7) πόλις, εἰ προύκοπτε τὸ τεῖχος ὡς ἤρξατο. λέ- 

ϑοις μὲν γὰρ εἰκοσιπήχεσι τὸ μῆκος χαὶ τὸ εὖρος 

δεκαπήχεσι συνηρμόξετο, μήϑ᾽ ὑπορυγῆναι σιδήρῳ 

ῥαδίως μήϑ᾽ ox ὀργάνοις διασεισϑῆναι δυναμένοις" 

(1545 δέκα δὲ πήχεις αὐτὸ τὸ τεῖχος ἐπλατύνετο, καὶ 

τὸ ὕψος πλέον μὲν ἂν ὡς εἰκὸς ἔσχε μὴ διακωλυϑεί- 

δης τῆς τοῦ καταρξαμένου φιλοτιμίας. «105» αὖϑις 

δέ. καίτοι μετὰ σπουδῆς ἐγειρόμενον ὑπὸ ᾿Ιουδαίων, ιτὖ 

εἰς εἴκοσι πήχεις ἀνέστη, καὶ διπήχεις μὲν τὰς ἐπάλ-. 

ἕξεις τριπήχεις δὲ τοὺς προμαχῶνας εἶχεν, ὡς τὸ πᾶν 

ὕψος εἰς εἴκοσι πέντε πήχεις ἀνατετάσϑαι. 

(1565 τοῦ δὲ τείχους ὑπερεῖχον οἱ πύργοι πήχεις 
εἴκοσι μὲν εἰς εὖρος εἴκοσι δ᾽ εἰς ὕψος. τετράγωνοί so 
τε καὶ πλήρεις ὥσπερ αὐτὸ τὸ τεῖχος ὄντες" dj ys μὴν 

ἁρμονία καὶ τὸ κάλλος τῶν λίϑων οὐδὲν ἀπέδει ναοῦ. 
«101. μετὰ δὲ τὸ ναστὸν ὕψος τῶν πύργων. ὅπερ ἦν 
εἰκοσίπηχυ, πολυτελεῖς ἦσαν οἶκοι. καὶ καϑύπερϑεν 

μι 0 

ὑπερῷα, δεξαμεναί vs πρὸς τὰς τῶν ὑετῶν ὑποδοχὰς 35 

ἐκεῖ πλεῖσται, καὶ πλατεῖαι καϑ' ἕκαστον ἄνοδοι. (1585 

τοιούτους μὲν οὖν πύργους τὸ τρίτον τεῖχος εἶχεν 

ἐνενήκοντα᾽ τὰ δὲ μεταπύργια τούτων ἀνὰ πήχεις δια- 

κοσίους. τὸ δ᾽ αὖ μέσον εἰς τετταρασκαίδεκα πύργους, 

τὸ δ᾽ ἀρχαῖον εἰς ἑξήκοντα μεμέριστο. (109) τῆς πόλεως 80 

δ᾽ ὁ πᾶς κύκλος σταδίων ἦν τριάκοντα τριῶν. ϑαυ- 



AOTLTOZ£ IIEMIITOZ 21 

μασίου δ᾽ ὄντος ὅλου τοῦ τρίτου τείχους, ϑαυμασιώτερος 

ἀνεῖχε κατὰ γωνίαν βόρειός τε καὶ πρὸς δύσιν ὃ Ψή- 

φινος πύργος, x«9' ὃν ἐστρατοπεδεύσατο Τίτος" (1605 

ἐπὶ γὰρ ἑβδομήκοντα πήχεις ὑψηλὸς ὥν, ᾿Δραβίαν c 

5 ἀνίσχοντος ἡλίου παρεῖχεν ἀφορᾶν καὶ μέχρι ϑαλάτ- 

Tue τὰ τῆς Ἑβραίων κληρουχίας ἔσχατα. ὀχτάγωνος 

δ᾽ ἦν. «161» τούτου δ᾽ ἄντικρυς ὃ Ἱππικός, καὶ παρ᾽ 

αὐτὸν δύο κχατεσκευάσϑησαν μὲν ὑφ᾽ Ἡρώδου τοῦ 
βασιλέως ἐν τῷ ἀρχαίῳ τείχει, μέγεϑος δὲ καὶ κάλλος 

ιο ἦσαν καὶ ὀχυρότητα τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην διά- 
φοροι. (1625 πρὸς γὰρ τῷ φύσει μεγαλοψύχῳ καὶ τῇ 

περὶ τὴν πόλιν φιλοτιμίᾳ τὴν ὑπεροχὴν τῶν ἔργων ὃ 

βασιλεὺς πάϑεσιν οἰκείοις ἐχαρίζετο, καὶ τρισὶ τοῖς 

ἡδίστοις προσώποις ἀφ’ ὧν ὠνόμασε τοὺς πύργους, 
15 ἀδελφῷ καὶ φέλῳ καὶ γυναικί, τὴν μνήμην ἀνέϑηκε, 

τὴν μέν, ὡς προειρήκαμεν, κτείνας Óv ἔρωτα, τοὺς δ᾽ 

ἀποβαλὼν ἐν πολέμῳ γενναίως ἀγωνισαμένους. (1635 

ὁ μὲν οὖν ᾿ἹἹππιχὸς ἀπὸ τοῦ φίλου προσαγορευϑεὶς 

τετράγωνος μὲν qv, εὖρος δὲ καὶ μῆκος εἴκοσι καὶ 
20 πέντε πήχεων ἕκαστον καὶ ὕψος τριάκοντα. οὐδαμοῦ 

διάκενος. {164) ὑπὲρ δὲ τὸ πλῆρες καὶ ταῖς πέτραις 
συνηνωμένον εἰς ἐκδοχὴν τῶν ὄμβρων εἰχοσίπηχυς 

λάκκος ἦν τὸ βάϑος. «165» ἐπάνω δὲ τούτου δίέστε- 

γος οἶκος Tv, ὅσον εἴκοσι καὶ πέντε πήχεων τὸ ὕψος, 
25 εἰς ποικίλα τέγη διῃρημένος, ὑπὲρ ὃν τύρσεις μὲν δὲ- 

πήχεις, προμαχῶνες δὲ περιβέβληντο τριπήχεις, ὡς τὸ 

πᾶν ὕψος εἰς ὀγδοήκοντα πήχεις συναριϑμεῖσϑαι. 

(1606) ὁ δὲ δεύτερος πύργος, ὃν ὠνόμασεν ἀπὸ τἀ- 
δελφοῦ Φασάηλον. τὸ μὲν πλάτος καὶ τὸ μῆκος ἴσον 

30 εἶχε, τετταράχοντα πήχεων ἕκαστον, ἐπὶ τετταράκοντα 

δ᾽ αὐτοῦ τὸ ναστὸν ἦν ὕψος. «167» ἐπάνω δ᾽ αὐτοῦ 
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περιήει στοὰ δεκάπηχυς τὸ ὕψος, ϑωρακείοις τὲ καὶ 

προβόλοις σκεπομένη. (1685 μέσην δ᾽ ὑπερῳκοδόμητο 

τὴν στοὰν πύργος ἕτερος, εἴς T οἴκους πολυτελεῖς 

καὶ δὴ καὶ βαλανεῖον διῃρημένος, ὡς μηδὲν ἐνδέοι τῷ 

πύργῳ βασίλειον δοκεῖν. τὰ δ᾽ ἄκρα τοῖς προμαχῶσι 

καὶ ταῖς τύρσεσι μᾶλλον ἤπερ ὃ πρὸ αὐτοῦ κεκόσμητο. 

(1695 πήχεων δ᾽ ἦν τὸ πᾶν ὕψος ὡς ἐνενήκοντα, καὶ 

τὸ μὲν σχῆμα παρεῴκει τῷ κατὰ τὴν Φάρον ἐχπυρ- 

σεύοντι τοῖς ἐπ᾽ ᾿Δ4λεξανδρείας πλέουσι, τῇ περιοχῇ δὲ 
πολὺ μεῖξον ἦν. τηνικαῦτά γε μὴν τυραννεῖον ἀπε- 

δείχϑη τοῦ Σίμωνος. «170» ὁ δὲ τρίτος πύργος ἣ 

Μαριάμμη (τοῦτο γὰρ ἡ βασιλὶς ἐκαλεῖτο) μέχρι μὲν 

εἴκοσι πήχεων ναστὸς ἦν, εἴκοσι δὲ πήχεις εἰς εὖρος 
διέβαινε καὶ μῆκος ἴσον. «111. πολυτελεστέραν δὲ 
καὶ ποικιλωτέραν τῶν ἄλλων τὴν οἴκησιν εἶχεν ἐπάνω, 

τοῦ βασιλέως οἰκεῖον ὑπολαβόντος τὸν ἀπὸ γυναικὸς 

ὀνομασϑέντα κεκοσμῆσϑαι πλέον ἢ τοὺς ἀπ᾽ ἀνδρῶν, 

ὥσπερ ἐκείνους τοῦ τῆς γυναικὸς ὀχυρωτέρους. τού- 

του τὸ πᾶν ὕψος πεντήκοντα καὶ πέντε πήχεων ἦν. 

(112) τηλικοῦτοι δ᾽ ὄντες οἱ τρεῖς τὸ μέγεϑος 

πολὺ μείζονες ἐφαίνοντο διὰ τὸν τόπον: (1135 αὐτό 

τε γὰρ τὸ ἀρχαῖον τεῖχος, ἐν ᾧ ἦσαν, ἐφ᾽ ὑψηλῷ λό- 

qo δεδόμητο, xoi τοῦ λόφου καϑάπερ κορυφή τις 

ὑψηλοτέρα προανεῖχεν εἰς τριάκοντα πήχεις. ὑπὲρ ἣν 

οἱ πύργοι κείμενοι πολὺ δή τι τοῦ μετεώρου προδε- 

λάμβανον. 114» ϑαυμάσιον δὲ καὶ τῶν λίϑων ἦν 

τὸ μέγεϑος. οὐ γὰρ ἐξ εἰκαίας χερμάδος. οὐδὲ φο- 

ρητῶν ἀνθρώποις πετρῶν συνειστήκεσαν, λευκὴ δὲ μάρ- 

μαρος ἐτμήϑη. «115» xai τὸ μὲν μῆκος ἑκάστης πή- 

qsov ἦν εἴκοσι, δέκα δ᾽ εὖρος, καὶ βάϑος πέντε. συνή- 
vovro δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοις. ὡς δοκεῖν ἕκαστον πύργον 

25 
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uíav εἶναι πέτραν ἀναπεφυκυῖαν, ἔπειτα δὲ περιεξέ- 

σϑαι χερσὶ τεχνιτῶν εἰς σχῆμα καὶ γωνίας" οὕτως οὐδα- 

μόϑεν ἣ συνάφεια τῆς ἁρμονίας διεφαίνετο. (110. 

κειμένοις δὲ πρὸς ἄρκτον αὐτοῖς ἔνδοϑεν ἡ τοῦ βασι- 

5 λέως αὐλὴ προσέξευχτο, παντὸς λόγου χρείττων. (111) 

οὔτε γὰρ πολυτελείας οὔτε χαταδχευῆς τινος ἔλειπεν 

ὑπερβολήν, ἀλλὰ τετείχιστο μὲν ἅπασα τριάκοντα πή- 
χεις τὸ ὕψος κύκλῳ κατ᾽ ἴσον διάστημα. κεκοσμημέ- 

νοις δὲ πύργοις διείληπτο ἀνδρῶσί τε μεγίστοις καὶ 

10 εἰς ξενῶνας ἑκατοντακλίνους, (1185 ἐν οἷς ἀδιήγητος 
μὲν ἡ ποικιλία τῶν λίϑων ἦν (συνῆκτο γὰρ πολὺς ὃ 
πανταχοῦ σπάνιος). ϑαυμασταὶ δ᾽ ὀροφαὶ μήκει τε 

δοκῶν καὶ λαμπρότητι προχοσμημάτων. «149» οἴκων 

0$ πλῆϑος. καὶ διαφοραὶ σχημάτων περὶ τούτους μυ- 

is ρέαι᾽ πᾶσί γε μὴν ἀποσχευαὶ πλήρεις. καὶ τὰ πλείω 

τῶν ἐν ἑχάστοις κειμένων ἐξ ἀργύρου vs xal χρυσοῦ. 

(1805 περέστοα δὲ δι’ ἀλλήλων ἐν κυκλῳ πολλά, καὶ 

στῦλοι πρὸς ἑκάστῳ διάφοροι. τά γε μὴν τούτων ὕπ- 

αὐϑρα πανταχοῦ χλοερά, (181) καὶ ποικίλαι μὲν ὗλαι 

90 μαχροὶ δὲ δι’ αὐτῶν περίπατοι. καὶ περὶ τούτους εὔ- 

ρίποι βαϑεῖς δεξαμεναί τε πολλαχοῦ χαλκουργημάτων 

περίπλεοι., δι’ ὧν τὸ ὕδωρ ἐξεχεῖτο, καὶ πολλοὶ περὶ 

τὰ νάματα πύργοι πελειάδων ἡμέρων. «4182» ἀλλὰ 

γὰρ οὔϑ᾽ ἑρμηνεῦσαι δυνατὸν ἀξίως τὰ βασίλεια, καὶ 

25 φέρει βάσανον ἡ μνήμη, τὰς τοῦ λῃστρικοῦ πυρὸς 

δαπάνας ἀναφέρουσα (18835 οὐ γὰρ ταῦτα Ῥωμαῖοι 

κατέφλεξαν. ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν ἔνδον ἐπιβούλων, ὡς προ- 

εἰρήχαμεν, ἐν ἀρχῇ τῆς ἀποστάσεως κατεφλέχϑησαν. 

κἀπὸ μὲν τῆς ᾿ἀντωνίας ἤρξατο τὸ πῦρ, μετέβη δ᾽ 

80 ἐπὶ τὰ βασίλεια. καὶ τῶν τριῶν πύργων τὰς στέγας 

ἐπενεμήϑη. 
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5 . (1845 τὸ δ᾽ ἱερὸν ἵδρυτο μέν, ὥσπερ ἔφην, ἐπὶ 

λόφου καρτεροῦ, κατ᾽ ἀρχὰς δὲ μόλις ἐξήρκει τὸ ἀνω- 

τάτω χϑαμαλὸν αὐτοῦ τῷ τε ναῷ καὶ τῷ βωμῷ" τὰ 

γὰρ πέριξ ἀπόκρημνος ἦν καὶ κατάντης. «185» τοῦ 
ὃὲ βασιλέως Σολομῶνος, ὃς δὴ καὶ τὸν ναὸν ἔκτισε. 5 

τὸ χατ᾽ ἀνατολὰς μέρος ἐκτειχίσαντος, ἐπετέϑη μία 

στοὰ τῷ χώματι, καὶ κατά γε τὰ λοιπὰ μέρη γυμνὸς 

ὁ ναὸς ἦν. τοῖς δ᾽ ἑξῆς αἰῶσιν ἀεί τι τοῦ λαοῦ προσ- 

χωννύντος, ἀνισούμενος ὃ λόφος ηὐρύνετο. «186» 

διακόψαντες δὲ καὶ τὸ προσάρκτιον τεῖχος τοσοῦτον 10 

προσελάμβανον ὅσον ὕστερον ἐπεῖχεν ὃ τοῦ παντὸς 

ἱεροῦ περίβολος. (180» τειχέσαντες δ᾽ ἐκ ῥίζης τριχῇ 

κύχλῳ τὸν λόφον, καὶ μεῖξον ἐλπίδος ἐχπονήσαντες 

ἔργον, εἰς ὃ μακροὶ μὲν ἐξανηλώϑησαν αἰῶνες αὐτοῖς 

καὶ οἵ ἱεροὶ δὲ ϑησαυροὶ πάντες, oUg ἀνεπίμπλασαν 15 

oí παρὰ τῆς οἰκουμένης δασμοὶ πεμπόμενοι τῷ 56, 

τούς τ᾿ ἄνω περιβόλους καὶ τὸ κάτω ἱερὸν ἀμφεδεί- 

μαντο. «188» τούτου τὸ ταπεινότατον ἀπὸ τριακο- 

σίων ἀνετειχίδαντο πήχεων, κατὰ δέ τινας τόπους καὶ 

πλείονος. οὐ μέντοι πᾶν τὸ βάϑος ἐφαίνετο τῶν ϑε- 90 

μελέων" ἐπὶ πολὺ γὰρ ἔχωσαν τὰς φάραγγας. ἀνισοῦν 
βουλόμενοι τοὺς στενωποὺς τοῦ ἄστεως. {189) πέτραι 

ὃὲ τετταρακονταπήχεις τὸ μέγεϑος ἦσαν τοῦ δομήμα- 

τος. Àj τε γὰρ δαψίλεια τῶν χρημάτων καὶ ἣ τοῦ λαοῦ 

φιλοτιμία λόγου μείξονας ἐποιεῖτο τὰς ἐπιβολάς. καὶ 

τὸ μηδ᾽ ἐλπισϑὲν ξξειν πέρας ἐπιμονῇ καὶ χρόνοις ἦν 

ἀνύσιμον. 
ῷ (1905 ἦν δ᾽ ἄξια τῶν τηλικούτων ϑεμελίων καὶ τὰ 
ὑπὲρ αὐτῶν ἔργα. διπλαῖ μὲν γὰρ αἵ στοαὶ πᾶσαι, 
κίονες δ᾽ αὐταῖς εἰκοσιπέντε πήχεων τὸ ὕψος ἐφεστή- 

κεσαν, μονόλιϑοι λευκοτάτης μαρμάρου, κεδρίνοις δὲ 

τ 5 
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φατνώμασιν ὠρόφωντο. «191» τούτων ἡ μὲν φυσικὴ 

πολυτέλεια καὶ τὸ εὔξεστον καὶ τὸ ἁρμόνιον παρεῖχε 

ϑεωρίαν ἀξιόλογον, οὐδενὶ δ᾽ ἔξωϑεν οὔτε ξωγραφίας 
οὔτε γλυφίδος ἔργῳ προσηγλάιστο. 4192» καὶ πλα- 

τεῖαι μὲν ἦσαν ἐπὶ τριάκοντα πήχεις, ὃ δὲ πᾶς κύκλος 
αὐτῶν εἰς ἕξ σταδίους συνεμετρεῖτο, περιλαμβανομένης 

καὶ τῆς ᾿Αἀντωνίας. τὸ δ᾽ ὕπαιϑρον ἅπαν πεποίκιλτο 

παντοδαπῷ λίϑῳ κατεστρωμένον. (198) διὰ τούτου 

προϊόντων ἐπὶ τὸ δεύτερον ἱερὸν δρύφακτος περιβέ- 

βλητο λέίϑινος, τρίπηχυς μὲν ὕψος, πάνυ δὲ χαριέντως 

διειργασμένος. «1945 ἐν αὐτῷ δ᾽ εἴστήκεσαν ἐξ ἴσου 

διαστήματος στῆλαι τὸν τῆς ἁγνείας προδσημαίνουσαι 

νόμον, αἱ μὲν “Ἑλληνικοῖς αἵ δὲ “Ῥωμαϊκοῖς γράμμασι, 

μηδέν᾽ ἀλλόφυλον ἐντὸς τοῦ Ἁγίου παριέναι" τὸ γὰρ 

δεύτερον ἱερὸν ἅγιον ἐκαλεῖτο. (1955 καὶ τετταρσικαί- 

δεκα μὲν βαϑμοῖς ἦν ἀναβατὸν ἀπὸ τοῦ πρώτου. τε- 
 Toáyovov δ᾽ ἄνω καὶ τείχει περιπεφραγμένον (Og. 

(1965 τούτου τὸ μὲν ἔξωϑεν ὕψος, καίπερ τετταρά- 
κοντὰ πήχεων ὑπάρχον, ὑπὸ τῶν βαϑμῶν ἐκαλύπτετο, 

90 τὸ δ᾽ ἔνδον εἴκοσι καὶ πέντε πήχεων ἦν" πρὸς γὰρ 

ὑψηλοτέρῳ δεδομημένου τοῖς βαϑμοῖς οὐχέτ᾽ ἦν ἅπαν 

εἴσω καταφανές, καλυπτόμενον ὑπὸ τοῦ λόφου. (1915 

μετὰ δὲ τοὺς τετταρασκαίδεκα βαϑμοὺς τὸ μέχρι τοῦ 

τείχους διάστημα πήχεων ἦν δέκα, πᾶν ἰσόπεδον. 
5 (1985. ἔνϑεν ἄλλοι πάλιν πεντέβαϑμοι κλίμακες ἀνῆ- 

γον ἐπὶ τὰς πύλας, αἱ ἀπὸ μὲν ἄρχτου καὶ μεσημβρίας 
ὀκτώ, x«9' ἑκάτερον τέτταρες. δύο δ᾽ ἦσαν ἐξ ἀνα- 
τολῆς κατ᾽ ἀνάγκην᾽ διατετειχισμένου γὰρ κατὰ τοῦτο 

τὸ κλῖμα ταῖς γυναιξὶν ἰδίου πρὸς ϑρησκείαν χώρου, 

30 ἔδει δευτέραν εἶναι πύλην᾽ τέτμητο δ᾽ αὕτη τῆς πρώ- 

|. τῆς ἀντικρύ. «199» χἀκ τῶν ἄλλων δὲ κλιμάτων μία 
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μεσημβρινὴ πύλη καὶ μία βόρειος, δι᾽ ἧς εἰς τὴν yv- 

ναικωνῖτιν εἰσῆγον᾽ κατὰ γὰρ τὰς ἄλλας οὐχ ἐξῆν 

παρελϑεῖν γυναιξίν, ἀλλ᾽ οὐδὲ χατὰ τὴν σφετέραν 

ὑπερβῆναι τὸ διατείχισμα. ἀνεῖτό γε μὴν ταῖς τ᾽ ἐπι- 

χωρίοις καὶ ταῖς ἔξωϑεν ὁμοφύλοις ἐν ἴσῳ πρὸς ϑρη- s 

σχείαν ὃ χῶρος. «200» τὸ δὲ πρὸς δύσιν μέρος οὐκ 

εἶχε πύλην. ἀλλὰ διηνεκὲς ἐδεδόμητο ταύτῃ τὸ τεῖχος. 
αἱ στοαὶ δὲ μεταξὺ τῶν πυλῶν ἀπὸ τοῦ τείχους ἔνδον 
τετραμμέναι πρὸ τῶν γαξζοφυλακέων, σφόδρα μὲν κα- 

» Aotg καὶ μεγάλοις ἀνείχοντο κίοσιν, ἦσαν δ᾽ ἁπλαῖ, καὶ τὸ 
πλὴν τοῦ μεγέϑους τῶν κάτω κατ᾽ οὐδὲν ἀπελείποντο. 

(201» τῶν δὲ πυλῶν αἱ μὲν ἐννέα χρυσῷ καὶ ἀρ- 

γύρῳ κεκαλυμμέναι πανταχόϑεν ἦσαν, ὁμοίως «t τὲ 

παραστάδες καὶ τὰ ὑπέρϑυρα" μία δ᾽ ἡ ἔξωϑεν τοῦ 

νεὼ Κορινϑίου χαλκοῦ, πολὺ τῇ τιμῇ τὰς καταργύρους 15 

καὶ περιχρύσους ὑπεραίρουσα. «202» καὶ δύο μὲν | 
ἑχάστου πυλῶνος ϑύραι, τριάκοντα δὲ πήχεων τὸ ὕψος 

ἑχάστης, καὶ τὸ πλάτος ἦν πεντεκαίδεκα. 4208) μετὰ 
μέντοι τὰς εἰσόδους ἐνδοτέρω πλατυνόμενοι παρ᾽ ἕχκά- 

τερον τριακονταπήχεις ἐξέδρας εἶχον εὖρός vs καὶ μῆ- 90 
κος πυργοειδεῖς, ὑψηλὰς δ᾽ ὑπὲρ τετταράκοντα πήχεις. 

δύο δ᾽ ἀνεῖχον ἑκάστην κίονες, δώδεκα πήχεων τὴν 

περιοχὴν ἔχοντες. «204» xal τῶν μὲν ἄλλων ἴσον ἦν 
τὸ μέγεϑος. ἡ δ᾽ ὑπὲρ τὴν Κορινθίαν ἀπὸ τῆς γυναι- 

κωνίτιδος ἐξ ἀνατολῆς ἀνοιγομένη τῆς τοῦ ναοῦ πύλης 55 
ἀντικρὺ πολὺ usítov: (2055 πεντήκοντα γὰρ πήχεων 

οὖσα τὴν ἀνάτασιν, τετταρακονταπήχεις τὰς ϑύρας εἶχε, 

καὶ τὸν κόσμον πολυτελέστερον. ἐπὶ δαψιλὲς πάχος 

ἀργύρου vs καὶ χρυσοῦ. τοῦτον δὲ ταῖς ἐννέα πύλαις 

ἐπέχεεν ὃ Τιβερίου πατὴρ ᾿Δ4λέξανδρος. (2065 βαϑιμοὶὴ so 

ὃξ πεντεκαίδεκα πρὸς τὴν μείζονα πύλην ἀπὸ τοῦ τῶν 
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γυναικῶν διατειχίσματος ἀνῆγον. τῶν γὰρ κατὰ τὰς 

ἄλλας πέντε βαϑμῶν ἦσαν βραχύτεροι. 
«201) αὐτὸς δ᾽ ὁ ναὺς κατὰ μέσον κείμενος. τὸ 

ἅγιον ἱερόν, δώδεχα βαϑμοῖς ἦν ἀναβατός. καὶ τὸ 

δ μὲν κατὰ πρόσωπον ὕψος τὲ καὶ εὖρος ἴσον ἀνὰ πή- 
χεις ἑχατόν, κατόπιν δὲ τετταράκοντα πήχεσι στενότε- 

goc' ἔμπροσϑεν γὰρ ὥσπερ ὦμοι παρ᾽ ἑκάτερον εἰκο- 

διπήχεις διέβαινον. «2085 ἣ πρώτη δ᾽ αὐτοῦ πύλη, 

πήχεων ἑβδομήκοντα τὸ ὕψος οὖσα καὶ εὖρος εἴκοσι 
10 καὶ πέντε, ϑύρας οὐκ siys' τοῦ γὰρ οὐρανοῦ τὸ ἀχα- 

vie x«l ἀδιάκλειστον ἐνέφαινε" χεχρύσωτο δὲ τὰ μέ- 

τωπα πάντα, καὶ δι᾽ αὐτῆς ὅ τε πρῶτος οἶκος ἔσωϑεν 

ἅπας κατεφαίνετο, μέγιστος (v, καὶ τὰ περὶ τὴν εἴσω 

πύλην πάντα λαμπόμενα χρυσῷ τοῖς δρῶσιν ὑπέπιπτεν. 

ιό (200) τοῦ ὃὲ ναοῦ ὄντος εἴσω διστέγου. μόνος ὃ 
πρῶτος οἶχος προύκειτο, καὶ διηνεκὲς εἰς τὸ ὕψος, 

ἀνατεινόμενος μὲν ἐπ᾽ ἐνενήκοντα πήχεις, μηκυνόμενος 

δ᾽ ἐπὶ πεντήκοντα καὶ διαβαίνων ἐπ᾽ εἴκοσιν. «2105 

ἡ δὲ διὰ τοῦ οἴκου πύλη χεχρύσωτο μέν, ὡς ἔφην, 

90 πᾶσα. καὶ ὅλος ὁ περὶ αὐτὴν τοῖχος. εἶχε δὲ καὶ τὰς 
χρυσᾶς ὑπὲρ αὐτῆς ἀμπέλους. ἀφ᾽ ὧν βότρυες ἀνδρο- 
μήκεις κατεχρέμαντο. «211» ὄντος δ᾽ ἤδη τοῦ ναοῦ 

διστέγου ταπεινοτέρα τῆς ἔξωϑεν ὄψεως ἡ ἔνδον ἦν, 

χαὶ ϑύρας εἶχε χρυσᾶς πεντηχονταπέντε πήχεων τὸ 

s5 ὕψος, εὖρος δ᾽ ἑκκαίδεκα. «219» πρὸ δὲ τούτων ἰσό- 
ηκχὲς καταπέτασμα πέπλος ἦν Βαβυλώνιος, ποικιλτὸς 

ἐξ ὑακίνϑου καὶ βύσσου xóxxov τε καὶ πορφύρας, 

ϑαυμαστῶς μὲν εἰργασμένος. οὐκ ἀϑεώρητον δὲ τῆς 

ὕλης τὴν κρᾶσιν ἔχων, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰκόνα τῶν ὅλων. 
30 (2158) ἐδόκει γὰρ αἰνίττεσθαι τῇ κόκκῳ μὲν τὸ πῦρ, 

τῇ βύσσῳ δὲ τὴν γῆν, τῇ δ᾽ ὑακίνϑῳ τὸν ἀέρα καὶ 

4 
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τῇ πορφύρᾳ τὴν ϑάλατταν, τῶν uiv ἐκ τῆς χρόας 

᾿ ὁμοιουμένων, τῆς δὲ βύσσου καὶ τῆς πορφύρας διὰ 

cx 

τὴν γένεσιν, ἐπειδὴ τὴν μὲν ἀναδίδωσιν ἡ γῆ τὴν δ᾽ 

ἡ ϑάλαττα. (2145 κατεγέγραπτο δ᾽ ὃ πέπλος πᾶσαν 

τὴν οὐράνιον ϑεωρίαν, πλὴν τῶν ζξῳδίέων. 

(2155 παριόντας δ᾽ εἴσω τὸ ἐπίπεδον τοῦ ναοῦ 
μέρος ἐξεδέχετο. τούτου τοίνυν τὸ μὲν ὕψος ἑξήκοντα 

πήχεων καὶ τὸ μῆκος ἴσον, εἴκοσι δὲ πήχεων τὸ πλά- 

τος ἦν. (216) τὸ δ᾽ ξξηκοντάπηχυ πάλιν διήρητο, καὶ 

τὸ μὲν πρῶτον μέρος ἀποτετμημένον ἐπὶ τετταράκοντα 

πήχεις εἶχεν ἐν αὑτῷ τρία ϑαυμασιώτατα καὶ περιβόητα 

πᾶσιν ἀνθρώποις ἔργα, λυχνίαν τράπεζαν ϑυμιατήριον. 

(217) ἐνέφαινον δ᾽ οἵ μὲν ἑπτὰ λύχνοι τοὺς πλάνη- 
τας (τοσοῦτοι γὰρ ἀπ᾽ αὐτῆς διήρτηντο τῆς λυχνίας), 
oí δ᾽ ἐπὶ τῆς τραπέζης ἄρτοι δώδεκα τόν vs ξῳδιακὸν 

κύχλον καὶ τὸν ἐνιαυτόν. (2185 τὸ ϑυμιατήριον δὲ 

διὰ τῶν τρισκαίδεκα ϑυμιαμάτων, οἷς ἐκ ϑαλάττης 

ἀνεπίμπλατο καὶ τῆς ἀοικήτου καὶ τῆς οἰκουμένης. ἐσή- 

ucLvev ὅτι τοῦ ϑεοῦ πάντα x«l τῷ ϑεῷ. (2195 τὸ δ᾽ 
ἐνδοτάτω μέρος εἴκοσι μὲν ἦν πήχεων, διείργετο δ᾽ 
ὁμοίως καταπετάσματι πρὸς τὸ ἔξωϑεν. ἔκειτο δ᾽ οὐδὲν 

ὅλως ἐν αὐτῷ, ἄβατον δὲ καὶ ἄχραντον καὶ ἀϑέατον 

ἦν πᾶσιν, ἁγίου δ᾽ ἅγιον ἐκαλεῖτο. «220» περὶ δὲ τὰ 
πλευρὰ τοῦ κάτω ναοῦ “δι᾽ ἀλλήλων ἦσαν οἶκοι τρί- 
στεγον πολλοί, καὶ παρ᾽ ἑκάτερον εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τῆς 
πύλης εἴσοδοι. «221» τὸ δ᾽ ὑπερῷον μέρος τούτους 

μὲν οὐκέτ᾽ εἶχε τοὺς οἴκους, παρόσον ἦν καὶ στενότε- 
oov ““ηλὸν δ᾽ ἐπὶ τετταράκοντα πήχεις καὶ λιτότερον 

Ὁ. συνάγεται δ᾽ οὕτω πρὸς ἑξήκοντα τοῖς τοῦ 

᾿ πήχεων ἑκατὸν τὸ πᾶν ὕψος. 

| τὸ δ᾽ ἔξωϑεν αὐτοῦ πρόσωπον οὐδὲν οὔτ᾽ 

| 
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᾿ εἰς ψυχῆς οὔτ᾽ εἰς ὀμμάτων ἔχπληξιν ἀπέλειπε. πλαξὶ 

γὰρ χρυσοῦ στιβαραῖς κεκαλυμμένος πάντοθεν, ὑπὸ 

τὰς πρώτας ἀνατολὰς πυρωδεστάτην ἀπέπαλλεν αὐγήν, 

καὶ τῶν βιαξομένων ἰδεῖν τὰς ὄψεις ὥσπερ ἡλιακαῖς 

 πάἀκτῖσιν ἀπέστρεφε. «223» τοῖς ys μὴν εἰσαφικνουμέ- 

νοις ξένοις πόρρωϑεν ὅμοιος ὄρει χιόνος πλήρει κατε- 

φαίνετο καὶ γὰρ xc9' ἃ μὴ κεχρύσωτο λευκότατος ἦν. 
(2245 κατὰ κορυφὴν δὲ χρυσοῦς ὀβελοὺς ἀνεῖχε τε- 

ϑηγμένους, ὡς μή τινι προσκαϑεζομένῳ μολύνοιτο τῶν 

ὸ ὀρνέων. τῶν δ᾽ ἐν αὐτῷ λέϑων ἔνιοι μῆκος πέντε καὶ 

τετταράχοντα πήχεων ἦσαν, ὕψος πήχεων πέντε, εὖρος 

δ᾽ ξξ. (2205 πρὸ αὐτοῦ δ᾽ ὁ βωμὸς πεντεκαίδεκα μὲν 
ὕψος ἦν πήχεων, εὖρος δὲ καὶ μῆκος ἐχτείνων ἴσον, 
ἀνὰ. πεντήκοντα πήχεις. τετράγωνος δ᾽ ἵδρυτο, κερα- 

15 τοειδεῖς προανέχων γωνίας, κἀπὸ μεσημβρίας ἐπ᾽ αὐτὸν 

ἄνοδος ἠρέμα προσάντης ὑπτίαστο. κατεσκευάσϑη δ᾽ 

ἄνευ σιδήρου. καὶ οὐδέποτ᾽ ἔψαυεν αὐτοῦ σίδηρος. 

(2265 περιέστεφε δὲ τόν τε ναὸν καὶ τὸν βωμὸν εὔλι- 
ϑόν τι καὶ χαρίεν γείσιον, ὅσον πηχυαῖον ὕψος, ὃ 

20 διεῖργεν ἐξωτέρω τὸν δῆμον ἀπὸ τῶν ἱερέων. (221) 

γονορροίοις μὲν δὴ καὶ λεπροῖς 7| πόλις ὅλη, τὸ δ᾽ 

ἱερὸν γυναικῶν ἐμμηνίοις ἀπεκέχλειστο, παρελθεῖν δὲ 

ταύταις οὐδὲ χαϑαραῖς ἐξῆν ὃν προείπομεν ὅρον. 

ἀνδρῶν δ᾽ o( μὴ κατὰ πᾶν ἡγνευχότες εἴργοντο τῆς 

95 ἔνδον αὐλῆς, καὶ τῶν ἱερέων πάλιν oí μὴ καϑαρεύον- 

τες εἴργοντο. (228) τῶν δ᾽ ἀπὸ γένους ἱερέων ὅσοι 
διὰ πήρωσιν οὐκ ἐλειτούργουν, παρῆσάν 9' ἅμα τοῖς 

ὁλοχλήροις ἐνδοτέρω τοῦ γεισίου. καὶ τὰς ἀπὸ τοῦ 

γένους ἐλάμβανον μερίδας, ταῖς γε μὴν ἐσϑῆσιν ἰδιω- 

so τικαῖς ἐχρῶντο" τὴν γὰρ ἱερὰν ὃ λειτουργῶν ἠμφιέν- 

vvro μόνος. «(2295 ἐπὶ δὲ τὸ ϑυσιαστήριον καὶ τὸν 
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ναὺν ἀνέβαινον οὗ τῶν ἱερέων ἄμωμοι, βύσσον uiv 

ἀμπεχόμενοι. μάλιστα δ᾽ ἀπ᾿ ἀκράτου νήφοντες δέει 

τῆς ϑρησχείας, ὡς μή τι παραβαῖεν ἐν τῇ λειτουργίᾳ. 

(2305 ὁ δ᾽ ἀρχιερεὺς ἀνήει μὲν σὺν αὐτοῖς. ἀλλ᾽ οὐκ 

ἀεί, ταῖς δ᾽ ἑβδομάσι καὶ νουμηνίαις καὶ εἴ τις ἑορτὴ 

πάτριος ἢ πανήγυρις ἦν πάνδημος ἀγομένη δι᾽ ἔτους. 

(291) ἐλειτούργει δὲ τοὺς μηροὺς μὲν ἄχρι αἰδοίου 

διαξώματι χαλύπτων, λινοῦν δ᾽ ὑποδύτην ἔνδοϑεν 

λαμβάνων, καὶ ποδῆρες καϑύπερϑεν ὑακέίνϑινον ἔν- 

δυμα στρογγύλον, ϑυσανωτὸν ἔργον. τῶν δὲ ϑυσάνων 

ἀπήρτηντο κώδωνες χρυσοῖ καὶ δοαὶ παράλληλοι, βρον- 

τῆς μὲν oí κώδωνες ἀστραπῆς δ᾽ αἱ ῥοαὶ σημεῖον. 

(2325 ἡ δὲ τὸ ἔνδυμα τῷ στέρνῳ προσηλοῦσα ταινία 

πέντε διηνϑισμένη ξώναις πεποίκιλτο. χρυσοῦ τε καὶ 

πορφύρας καὶ κόκκου, πρὸς δὲ βύσσου καὶ ὑακένϑου., 

0L ὧν ἔφαμεν καὶ τὰ τοῦ ναοῦ καταπετάσματα συνυ- 

φάνϑαι. {2958Σ» τούτοις δὲ καὶ ἐπωμίδα κεκραμένην 

εἶχεν, ἐν 4j πλείων χρυσὸς ἦν. σχῆμα μὲν οὖν ἐνδυ- 
τοῦ ϑώρακος εἶχεν, δύο δ᾽ αὐτὴν ἐνεπόρπων ἀσπι- 
δέσκαι χρυσαῖ. κατεκέκλειντο δ᾽ ἐν ταύταις κάλλιστοί 

τε καὶ μέγιστοι σαρδόνυχες, τοὺς ἐπωνύμους τῶν τοῦ 

ἔϑνους φυλῶν ἐπιγεγραμμέναι. (284) κατὰ δὲ ϑάτε- 

gov ἄλλοι προσήρτηντο λέϑοι δώδεκα, κατὰ τρεῖς εἰς 

τέτταρα μέρη διῃρημένοι, σάρδιον τόπαξζος σμάραγδος, 

ἄνθραξ ἴασπις δσάπφειρος, ἀχάτης ἀμέϑυστος λιγύριον, 

ὄνυξ βήρυλλος χρυσόλιϑος" ὧν ἐφ᾽ ἑκάστου πάλιν εἷς 
τῶν ἐπωνύμων ἐγέγραπτο. «285» τὴν δὲ κεφαλὴν 
βυσσίνη μὲν ἔσκεπε τιάρα, κατέστεπτο δ᾽ ὑακίνϑῳ᾽ 

περὶ ἣν χρυσοῦς ἄλλος ἦν στέφανος ἔχτυπα φέρων τὰ 

ἱερὰ γράμματα᾽ (2365 ταῦτα δ᾽ ἐστὶ φωνήεντα vévcago. 

ταύτην μὲν οὖν τὴν ἐσθῆτα οὐκ ἐφόρει τὸν ἄλλον 

20 
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χρόνον, λιτοτέραν δ᾽ ἀνελάμβανεν, ὁπότε δ᾽ εἰσίοι εἰς 

τὸ ἄδυτον" εἰσήει δ᾽ ἅπαξ κατ᾽ ἐνιαυτὸν μόνος, ἐν ij 
νηστεύειν ἔϑος ἡμέρᾳ πάντας τῷ ϑεῷ. 

(251) καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς πόλεως καὶ τοῦ ναοῦ, 

5 τῶν τ᾽ ἐπὶ τούτοις ἐϑῶν καὶ νόμων. αὖϑις ἀκριβέστε- 
ρον ἐροῦμεν" οὐ γὰρ ὀλίγος περὶ αὐτῶν καταλείπεται 

λόγος" (288) ἡ δ᾽ ᾿Δἀντωνία κατὰ γωνίαν μὲν δύο 

στοῶν ἔκειτο τοῦ πρώτου ἱεροῦ, τῆς τε πρὸς ἑσπέραν 

καὶ τῆς πρὸς ἄρκτον. δεδόμητο δ᾽ ὑπὲρ πέτρας πεντη- 

10 κονταπήχους μὲν ὕψος, περικρήμνου δὲ πάσης. ἔργον 

δ᾽ ἦν Ἡρώδου τοῦ βασιλέως. ἐν ᾧ μάλιστα τὸ φύσει 
μεγαλόνουν ἐπεδείξατο. 4239» πρῶτον μὲν γὰρ ἐκ 

δίξης ἡ πέτρα πλαξὶ κεκάλυπτο λείαις λίϑων, εἴς τὲ 

κάλλος καὶ ὡς ἀπολισϑάνοι πᾶς ὃ προσβαίνειν καὶ 

15 χατιἕέναι πειρώμενοςφ᾽ (2405 ἔπειτα πρὸ τῆς τοῦ πύρ- 

yov δομήσεως τριῶν πήχεων τεῖχος ἦν, ἐνδοτέρω δὲ 

τούτου τὸ πᾶν ἀνάστημα τῆς ᾿Αντωνίας ἐπὶ τετταρά- 
xovr« πήχεις ἠγείρετο. «241» τὸ δ᾽ ἔνδον βασιλείων 

εἶχε χώραν καὶ διάθεσιν. μεμέριστο γὰρ εἰς πᾶσαν 

20 οἴκων ἰδέαν τε καὶ χρῆσιν, περίστοά ve καὶ βαλανεῖα 

καὶ στρατοπέδων αὐλὰς πλατείας. ὡς τῷ μὲν πάντ᾽ 

ἔχειν τὰ χρειώδη πόλις εἶναι δοκεῖν, τῇ πολυτελείᾳ 
ὃξ βασίλειον. (2425 πυργοειδὴς δ᾽ οὖσα τὸ πᾶν σχῆμα 
κατὰ γωνίαν τέτταρσιν ἑτέροις διείληπτο πύργοις. ὧν 

45 οὗ μὲν ἄλλοι πεντήκοντα τὸ ὕψος, ὁ δ᾽ ἐπὶ τῇ μεσημ- 

βρινῇ καὶ κατ᾽ ἀνατολὴν γωνίᾳ κείμενος ἑβδομήκοντα 

πήχεων ἦν, ὡς καϑορᾶν ὅλον ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ ἱερόν. 
(2495 xa9' à δὲ συνῆπτε ταῖς τοῦ ἱεροῦ στοαῖς. εἰς 

ἀμφοτέρας εἶχε καταβάσεις, δι’ ὧν κατιόντες οἵ φρουροὶ 

80 (244) (καϑῆστο γὰρ ἀεὶ ἐπ᾽ αὐτῆς τάγμα Ῥωμαίων) 

καὶ διιστάμενοι περὶ τὰς στοὰς μετὰ τῶν ὅπλων ἕν 
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ταῖς ἑορταῖς τὸν δῆμον ὡς μή τι νεωτερισϑείη παρε- 

φύλαττον" (2455 φρούριον γὰρ ἐπέκειτο τῇ πόλει μὲν 

τὸ ἱερόν, τῷ ἱερῷ δ᾽ ἡ ̓Δἀντωνία. κατὰ δὲ ταύτην οἵ 

τῶν τριῶν φύλακες ἦσαν, καὶ τῆς ἄνω πόλεως ἴδιον 

φρούριον ἦν, τὰ Ἡρώδου βασίλεια. (246) ἡ Βεξεϑὰ 
δὲ λόφος διήρητο μέν, ὡς ἔφην, ἀπὸ τῆς "4vvovíog, 

πάντων δ᾽ ὑψηλότατος ὧν μέρει τῆς καινῆς πόλεως 

προσῴκιστο, καὶ μόνος τῷ ἱερῷ κατ᾽ ἄρκτον ἐπεσκότει. 

(241) περὶ μὲν δὴ τῆς πόλεως καὶ τῶν τειχῶν 

αὖϑις εἰπεῖν ἀκριβέστερον ἕκαστα προτεϑειμένος ἐπὶ 
6 τοῦ παρόντος ἀποχρώντως εἴρηκα (2485 τὸ μάχιμον 

δ᾽ ἐν αὐτῇ καὶ στασιάξον πλῆϑος περὶ Σίμωνα μὲν 

μύριοι ἦσαν, δίχα τῶν ᾿Ιδουμαίων, πεντήκοντα δ᾽ 1ye- 
μόνες τῶν μυρίων, ἐφ᾽ οἷς οὗτος κύριος τῶν ὅλων. 

(2495 ᾿Ιδουμαῖοι δ᾽ αὐτῷ συντελοῦντες εἰς πεντακισχι- 
λίους ἄρχοντας εἶχον δέκα" τούτων προύχειν ἐδόκουν 

ὅ τὲ τοῦ Σωσᾶ ᾿Ιάκωβος xci Σίμων υἱὸς Καϑλᾶ. 

«200» ἸΙωάννης δὲ τὸ ἱερὸν κατειληφὼς ἑξακισχιλίους 

ὁπλίτας εἶχεν ὑφ᾽ ἡγεμόνας εἴκοσι. προσεγένοντο δ᾽ 
αὐτῷ τότε καὶ οἵ ξηλωταί, παυσάμενοι τοῦ διαφέρεσϑαι, 

δισχίλιοι μὲν ὄντες καὶ τετρακόσιοι, χρώμενοι δ᾽ ἄρ- 

yovv. τῷ καὶ πρότερον ᾿Ελεαξάρῳ καὶ Σίμωνι τῷ ᾿4ρί. 
(201) πολεμούντων δὲ τούτων, ὡς ἔφαμεν, ἄϑλον ὁ 
δῆμος ἦν ἑκατέρων, καὶ τὸ μὴ συναδικοῦν τοῦ λαοῦ 
μέρος ὑπ᾽ ἀμφοῖν διηρπάξετο. (2Ό2) κατεῖχε δ᾽ ὁ μὲν 
Σίμων τήν v' ἄνω πόλιν καὶ τὸ μέγα τεῖχος ἄχρι τοῦ 

Κεδρῶνος. τοῦ τ᾽ ἀρχαίου τείχους ὅσον ἀπὸ τῆς Σι- 

λωᾶς ἀνακάμπτον εἰς ἀνατολὴν μέχρι τῆς Μονοβάξου 

κατέβαινεν αὐλῆς" βασιλεὺς δ᾽ οὗτος ἦν τῶν ὑπὲρ 
Εὐφράτην ᾿4διαβηνῶν. {208) κατεῖχε δὲ καὶ τὴν πη- 
'γὴν καὶ τὴν "Axgav (αὕτη δ᾽ ἦν ἡ κάτω πόλις) καὶ 

no 0 
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τὰ μέχρι τῶν Ἑλένης βασιλείων, τῆς τοῦ Μονοβάξου 

μητρός" 254» ὃ δὲ Ἰωάννης τό 9' ἱερὸν καὶ τὰ πέριξ 
ἐπ᾽ οὐκ ὀλίγον, τόν τε Ὀφλᾶν καὶ τὴν Κεδρῶνα καλου- 

μένην φάραγγα. τὸ μεταξὺ δὲ τούτων ἐμπρήσαντες 
5 τῷ πρὸς ἀλλήλους πολέμῳ χώραν ἀνεῖσαν. (290) οὐδὲ 
γὰρ πρὸς τοῖς τείχεσιν ἐστρατοπεδευμένων Ῥωμαίων 

ἔνδον ἡ στάσις ἠρέμει, βραχὺ δὲ πρὸς τὴν πρώτην 
ὑπονήψαντες ἐνδρομὴν ἀνενόδσουν. καὶ κατὰ σφᾶς πάλιν 

διαστάντες ἐμάχοντο, κατά τ᾽ εὐχὴν πάντα τοῖς πολιορ- 

10 χοῦσιν ἔπραττον. (2Ό0» οὔτε γοῦν αὐτοί τι χεῖρον 

ὑπὸ Ῥωμαίων ἔπαϑον ὧν ἀλλήλους ἔδρασαν, οὔτε 
μετὰ τούτους ἡ πόλις ἐπειράϑη καινοτέρου πάϑους, 

ἀλλ᾽ ἣ μὲν χαλεπώτερόν τι πρὸ τοῦ πεσεῖν ἠτύχησεν, 

οὐ δ᾽ ἑλόντες αὐτὴν κατώρϑωσάν τι μεῖζον. «257» 

15 φημὶ γὰρ ὡς τὴν μὲν πόλιν ἡ στάσις, Ῥωμαῖοι δ᾽ εἷλον 
τὴν στάσιν, ἥπερ ἦν πολὺ τῶν τειχῶν ὀχυρωτέρα. καὶ 
τὸ μὲν σκυϑρωπὸν τοῖς οἰκείοις, τὸ δίκαιον δ᾽ ἄν τις 

εὐλόγως Ῥωμαίοις προσγράφοι. νοείτω δ᾽ ὅπῃ τοῖς 

πράγμασιν ἕχαστος ἄγεται. 

29. (2ῦδ»)» τῶν ys μὴν ἔνδον οὕτω διακειμένων, ὃ 

Τίτος μετ᾽ ἐπιλέκτων ἱππέων περιιὼν ἔξωϑεν ἧ προσ- 

βάλοι τοῖς τείχεσι κατεσκέπτετο. «259» ἀπορουμένῳ 

ὃξ πάντοϑεν (οὔτε γὰρ κατὰ τὰς φάραγγας ἦν που 

προσιτόν, καὶ κατὰ ϑάτερα τὸ πρῶτον τεῖχος ἐφαίνετο 

᾿εουτῶν ὀργάνων στερεώτερον) ἐδόκει κατὰ τὸ ᾿Ιωάννου 
τοῦ ἀρχιερέως μνημεῖον προσβαλεῖν" (2605 ταύτῃ γὰρ 

τό τὲ πρῶτον ἦν ἔρυμα χϑαμαλώτερον καὶ τὸ δεύτε- 

gov οὐ συνῆπτεν, ἀμελησάντων xo9' ἃ μὴ λίαν 3 

καινὴ πόλις συνῴκιστο τειχίζειν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ τρίτον 
sov εὐπέτεια, δι᾽ οὗ τήν τ᾽ ἄνω πόλιν καὶ διὰ τῆς 

᾿Δἀντωνίας τὸ ἱερὸν αἱρήσειν ἐπενόει. «2601» ἐν δὲ 
3 IosePHvs. VI. 
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τούτῳ περιιόντος αὐτοῦ τοξεύεταί τις τῶν φίλων, ὀνό- 

ματι Νικάνωρ, κατὰ τὸν λαιὸν ὦμον, ἔγγιον μετὰ τοῦ 
ἸΙωσήπου προσελϑών, καὶ πειρώμενος εἰρηνικὰ τοῖς ἐπὶ 

τοῦ τείχους (οὐ γὰρ ἄγνωστος ἦν) διαλέγεσϑαι. 4202) 
διὰ τοῦτο τὰς ὁρμὰς αὐτῶν ἐπιγνοὺς Καῖσαρ, εἰ μηδὲ 

τῶν ἐπὶ σωτηρίᾳ προσιόντων ἀπέχοιντο, παροξύνεται 

πρὸς τὴν πολιορκίαν, ἅμα v' οὖν τοῖς τάγμασι δῃοῦν 

τὰ πρὸ τῆς πόλεως ἠφίει, καὶ συμφέροντας ἐκέλευσε 

τὴν ὕλην ἐγείρειν χώματα. (268) τριχῇ δὲ διατάξας 

τὴν στρατιὰν πρὸς τἄργα, μέσους ἵστησι τῶν χωμά- 

τῶν τούς T ἀκοντιστὰς καὶ τοξότας. καὶ πρὸ τούτων 

τοὺς ὀξυβελεῖς καὶ καταπέλτας καὶ τὰς λιϑοβόλους 

μηχανάς, ὡς τάς τ᾽ ἐκδρομὰς εἴργοι τῶν πολεμίων 

ἐπὶ τἄργα καὶ τοὺς ἀπὸ τοῦ τείχους κωλύειν πειρω- 
μένους. 

(2645 κοπτομένων δὲ τῶν δένδρων τὰ προάστεια 
μὲν ἐν τάχεν γεγύμνωτο, συμφερομένων δ᾽ ἐπὶ τὰ 

χώματα τῶν ξύλων, καὶ τῆς στρατιᾶς ἁπάσης ἐπὶ 

τοὖργον ὡρμημένης, οὐδὲ τὰ παρὰ τῶν ᾿Ιουδαίων 

ἠρέμει. «265» τὸν μὲν οὖν δῆμον ἐν ἁρπαγαῖς ὄντα 
καὶ φόνοις συνέβαινε τότε ϑαρρεῖν" ἀναπνεύσειν τὲ 

γὰρ περισπωμένων πρὺς τοὺς ἔξωϑεν ὑπελάμβανον, 

καὶ λήψεσθαι παρὰ τῶν αἰτίων αὐτοὶ δίκας, εἰ Ῥω- 

μαῖοι περιγένοιντο" {2065 ᾿Ιωάννης δέ, καίτοι χωρεῖν 

ἐπὶ τοὺς ἔξω πολεμίους τῶν περὶ αὐτὸν ὡρμημένων. : 

δέει τοῦ Σίμωνος ἔμενεν. («201») οὐ μὴν ὃ Σίμων 

ἠρέμει (καὶ γὰρ ἦν ἔγγιον τῇ πολιορκίᾳ), τὰ δ᾽ ἀφε- 

τήρια διίστησιν ἐπὶ τοῦ τείχους, ὅσα Κέστιόν τ᾽ ἀφῇ- 

Qqvro πρότερον xoi τὴν ἐπὶ τῆς ᾿Δἀντωνίας φρουρὰν 

ἑλόντες ἔλαβον. 4268» ἀλλὰ τούτων μὲν τοῖς πολλοῖς 
ἀχρεῖος ἡ κτῆσις ἦν Ov ἀπειρίαν, ὀλίγοι δ᾽ ὑπὸ τῶν 

15 

[o [2 

80 
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αὐτομόλων διδαχϑέντες ἐχρῶντο χκαχῶς τοῖς ὀργάνοις" 

χερμάσι δὲ καὶ τόξοις τοὺς χωννύντας ἔβαλλον ἀπὸ 

τοῦ τείχους. καὶ κατὰ συντάξεις ἐκτρέχοντες αὐτοῖς 

συνεπλέκοντο. «269» τοῖρ δ᾽ ἐργαξομένοις ἀπὸ μὲν 
5 τῶν βελῶν ἦν σκέπη γέρρα τῶν χαρακωμάτων ὑπερτετα- 

μένα, τὰ δ᾽ ἀφετήρια πρὸς τοὺς ἐκϑέοντας᾽ ϑαυμαστὰ 

ὃὲ πᾶσι μὲν κατεσχεύαστο τοῖς τάγμασι. διαφόρως δὲ 

τῷ δεκάτῳ βιαιότεροί τ᾽ ὀξυβελεῖς καὶ μείξονα λιϑο- 

βόλα., δι’ ὧν οὐ μόνον τὰς ἐκδρομὰς ἀλλὰ καὶ τοὺς 
τὸ ἐπὶ τοῦ τείχους ἀνέτρεπον. «20» ταλαντιαῖον μὲν 

γὰρ ἦσαν οἵ βαλλόμενοι πέτροι, δύο δὲ καὶ πλέον 

ἧσαν σταδίους. ἡ πληγὴ δὲ οὐ τοῖς προεντυχοῦσι 

μόνον, ἐπὶ πολὺ δὲ καὶ τοῖς μετ᾽ ἐκείνους ἦν ἀνυπό- 
στατος. «21» οἵ γε μὴν ᾿Ιουδαῖοι τὸ πρῶτον ἐφυ- 

15 λάττοντο τὴν πέτραν" λενκὴ γὰρ ἦν, ὥστε μὴ τῷ ῥοίζῳ 
σημαίνεσϑαι μόνον ἀλλὰ καὶ τῇ λαμπρότητι προορᾶσϑαι. 

«2125 σκοποὶ οὖν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν πύργων καϑεξόμενοι 

προεμήνυον, ὁπότε σχασϑείη τὸ ὄργανον καὶ ἡ πέτρα 

φέροιτο, τῇ πατρίῳ γλώσσῃ βοῶντες “ὃ ἰὸς ἔρχεται. 

0 διέσταντο δὲ xo9' οὃς ἤει, καὶ προχατεχλίνοντο xc 
συνέβαινε φυλαττομένων ἄπραχτον διεχπίπτειν τὴν 

πέτραν. (215) ἀντεπινοοῦσι δὲ Ῥωμαῖοι μελαίνειν 

αὐτήν" τότε γὰρ οὐκέϑ'᾽ ὁμοίως προορωμένης εὐστόχουν 

- x«i πολλοὺς ἅμα μιᾷ βολῇ διέφϑειρον. (2145 ἀλλ᾽ 

35 οὐδὲ καχούμενοι μετ᾽ ἀδείας παρεῖχον Ῥωμαίοις ἐγεί- 
ρειν τὰ ψόμκτ πάσῃ δ᾽ ἐπινοίᾳ καὶ τόλμῃ χρώμενοι 

καὶ νύκτωρ καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν εἶργον. 

(2iD» τῶν δ᾽ ἔργων συντετελεσμένων, μολιβδέδι 

μὲν καὶ λίνῳ διαμετροῦσιν οἵ τέκτονες τὸ διάστημα 

80 πρὸς τὸ τεῖχος, ἀπὸ τῶν χωμάτων ῥίψαντες" οὐ γὰρ 

ἐνῆν ἄλλως ἄνωϑεν βαλλομένοις" εὑρόντες δ᾽ ἐξικνεῖ- 
3* 
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σϑαι δυναμένας τὰς ἑλεπόλεις προσῆγον. (2105 καὶ 

Τίτος ἐγγυτέρω τἀφετήρια διαστήσας. ὡς μὴ τοὺς 

κριοὺς εἴργοιδν ἀπὸ τοῦ τείχους, ἐκέλευσε τύπτειν. 
(217) τριχόϑεν δ᾽ ἐξαισίου κτύπου περιηχήσαντος 

αἰφνιδίως τὴν πόλιν, κραυγή τὲ παρὰ τῶν ἔνδον ἤρϑη. σ᾽ 

καὶ τοῖς στασιασταῖς ἴσον ἐμπίπτει δέος. κοινὸν δ᾽ 

ἑχάτεροι τὸν κίνδυνον ἰδόντες κοινὴν ἐπενόουν ἤδη 

ποιεῖσϑαι καὶ τὴν ἄμυναν. (2185 διαβοώντων δὲ 

πρὸς ἀλλήλους τῶν διαφόρων ὡς πάντα πράττοιεν 

ὑπὲρ τῶν πολεμίων. δέον, εἰ καὶ μὴ διηνεκῆ δίδωσιν τὸ 

αὐτοῖς ὁμόνοιαν ὁ ϑεός, ἐν γοῦν τῷ παρόντι τὴν πρὸς 

ἀλλήλους φιλονικίαν ὑπερϑεμένους κατὰ Ῥωμαίων 

συνελϑεῖν, κηρύττει μὲν ἄδειαν ὃ Σίμων τοῖς ἀπὸ τοῦ 

ἱεροῦ παρελθεῖν ἐπὶ τὸ τεῖχος. ἐπιτρέπει δὲ καίπερ 
ἀπιστῶν ὃ Ἰωάννης. 219» οἱ δὲ τοῦ μίσους καὶ τῶν is 
ἰδίων διαφορῶν λαβόντες ἀμνηστίαν ἕν σῶμα γίγνον- 

ται, καὶ τὸ μὲν τεῖχος περισχόντες ἀπ᾽ αὐτοῦ πυρά τε 
παμπληϑῆ κατὰ τῶν μηχανημάτων ἐνίεσαν καὶ τοὺς 

ἐπιβρίϑοντας τὰς ἑλεπόλεις ἀδιαλείπτως ἔβαλλον, (280) 

oí τολμηρότεροι δὲ κατὰ στίρη προπηδῶντες τὰ γέρρα so 

τῶν μηχανημάτων ἐσπάραττον, καὶ τοῖς ἐπ᾽ αὐτῶν 

προσπίπτοντες ἐπιστήμῃ μὲν ὀλίγα τόλμῃ δὲ τὰ πλείω 

περιεγένοντο. «281» προσεβοήϑει δὲ τοῖρ πονοῦσιν 

αὐτὸς ἀεὶ Καῖσαρ, καὶ παρ᾽ éxdvsgov τῶν ὀργάνων 

τούς 9" ἱππέας καὶ τοὺς τοξότας διαστήσας εἶργε μὲν 

τοὺς τὸ πῦρ ἐπιφέροντας. ἀνέστελλε δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν 
πύργων βάλλοντας. ἐνεργοὺς δ᾽ ἐποίει τὰς ἑλεπόλεις. 

(2825 οὐ μὴν ταῖς πληγαῖς ὑπήκουε τὸ τεῖχος, εἰ μὴ 

xc" ὅσοι ὁ τοῦ πεντεκαιδεκάτου τάγματος κριὸς γω- 

νίαν διεκίνησε πύργου. τὸ δὲ τεῖχος ἀκέραιον ἦν᾽ 50 

(285) οὐδὲ γὰρ εὐθέως συνεκινδύνευς τῷ πύργῳ 

το 5. 
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προύχοντι πολὺ x«i μὴ δυναμένῳ συναπορρῆξαί τι 

ῥαδίως τοῦ περιβόλου. 

(2845 παυσάμενοι δὲ τῶν ἐχδρομῶν πρὸς ὀλίγον, 

καὶ τοὺς Ῥωμαίους ἐπιτηρήσαντες ἐσκεδασμένους ἐπὶ 

s τἄργα καὶ κατὰ τὰ στρατόπεδα (χαμάτῳ γὰρ ἀναχω- 
ρῆσαι καὶ δέει τοὺς ᾿Ιουδαίους ἠξίουν), ἐκϑέουσι κατὰ 

τὸν Ἱππικὸν πύργον διὰ πύλης ἄφνω πάντες. πῦρ τε 

τοῖς ἔργοις ἐπιφέροντες καὶ μέχρι τῶν ἐρυμάτων ἐπὶ 

τοὺς Ῥωμαίους προελϑεῖν ὡρμημένοι. (285) πρὸς δὲ 

30 τὴν κραυγὴν αὐτῶν οἵ τε πλησίον συνίσταντο ταχέως 

καὶ oí πόρρωθεν συνέϑεον. ἔφϑανε δ᾽ ἡ Ιουδαίων 
τόλμα τὴν Ῥωμαίων εὐταξίαν, καὶ τοὺς προεντυγχά- 

νοντὰς τρεψάμενοι προσέκειντο τοῖς συλλεγομένοις. 

. X286» δεινὴ ὃὲ περὶ τὰς μηχανὰς συμπίπτει μάχη, 
15 τῶν μὲν ὑποπιμπράναι τῶν δὲ κωλύειν βιαξομένων. 

κραυγή vs παρ᾽ ἀμφοτέρων ἀσήμαντος qv, καὶ πολλοὶ 

τῶν προαγωνιξομένων ἔπιπτον. (281) Ἰουδαῖον δ᾽ 
ὑπερεῖχον ἀπονοίᾳ, καὶ τῶν ἔργων ἥπτετο τὸ πῦρ. 

καταφλεγῆναί τ᾽ ἂν ἐκινδύνευσε πάντα μετὰ τῶν ὀργά- 

90 νῶν. εἰ μὴ τῶν ἀπ᾽ ᾿4λεξανδρείας “ἐπιλέχτων ἀντέστη- 

σαν οἵ πολλοί, παρὰ τὴν σφετέραν ὑπόληψιν ἀνδρισά- 

μενον (καὶ γὰρ τῶν ἐνδοξοτέρων διήνεγχαν κατὰ ταύτην 

τὴν μάχην). μέχρι Καῖσαρ τοὺς τῶν ἱππέων δυνατω- 

τάτους ἀναλαβὼν ἐμβάλλει τοῖς πολεμίοις. (288) καὶ 

35 δώδεκα μὲν αὐτὸς τῶν προμάχων ἀναιρεῖ, πρὸς δὲ τὸ 

τούτων πάϑος ἐγκλίναντος τοῦ λοιποῦ πλήϑους ἕπό- 

μενος συνελαύνει πάντας εἰς τὴν πόλιν, κἀκ τοῦ πυρὸς 

διασώξει τἄργα. (289) συνέβη δ᾽ ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ 
καὶ ξωγρηϑῆναί τινα τῶν Ιουδαίων, ὃν ὁ Τίτος ἀνα- 

80 σταυρῶσαι πρὸ τοῦ τείχους ἐκέλευσεν, εἴ τι πρὸς τὴν 

ὄψιν ἐνδοῖεν οἵ λοιποὶ καταπλαγέντες. {2905 μετὰ δὲ 
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τὴν ἀναχώρησιν καὶ ᾿Ιωάννης ὃ τῶν ᾿Ιδουμαίων ἣγε- 

μών, πρὸ τοῦ τείχους γνωρίμῳ τινὶ στρατιώτῃ δια- 

λεγόμενος, ὑπό τινος τῶν ᾿ράβων κατὰ τοῦ στέρνου 

τοξεύεται xol παραχρῆμα ϑνήσκει, μέγιστον τοῖς τ 

᾿Ιδουμαίοις πένϑος καὶ λύπην τοῖς στασιασταῖς ἀπο- 5 

λιπών: καὶ γὰρ κατά τε χεῖρα καὶ συνέσει διά- 

σημος ἦν. | 
1 291» τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ νυχτὶ ταραχὴ καὶ τοῖς "Po- 

μαίοις ἐμπίπτει παράλογος. (292) τοῦ γὰρ Τίτου 

πύργους τρεῖς κατασκευάσαι κελεύσαντος πεντηκοντα- τὸ 
πήχεις. ἵν᾽ ἑκάστου χώματος ἐπιστήσας ἀπὸ τούτων 
τοὺς ἐπὶ τοῦ τείχους τρέποιτο, συνέβη πεσεῖν αὐτο- 

μάτως ἕνα μέσης νυκτός. 4298» μεγίστου δ᾽ ἀρϑέντος 

ψόφου δέος ἐμπίπτει τῷ στρατῷ. καὶ τοὺς πολεμίους 

ἐπιχειρεῖν σφίσι δόξαντες ἐπὶ τὰ ὅπλα πάντες ἔϑεον. τὸ 
(2945 ταραχὴ δὲ τῶν ταγμάτων καὶ ϑόρυβος ἦν, καὶ, 

τὸ συμβὰν οὐδενὸς εἰπεῖν ἔχοντος ἐπὶ πλεῖστον ἀπο- 
ρούμενοι διεφέροντο, μηδενός τὲ φαινομένου πολεμίου 

δι᾿ ἀλλήλων ἐπτοοῦντο, (29ῦ» καὶ τὸ σύνθημα μετὰ 

| σπουδῆς ἕκαστος τὸν πλησίον ἐπηρώτα καϑάπερ ᾿Ιου- 90. 

δαίων ἐμβεβληκότων εἰς τὰ στρατόπεδα, πανικῷ τ 

δείματι κυκλουμένοις παρεώκεσαν, ἄχρι μαϑὼν τὸ 

συμβὰν Τίτος διαγγέλλειν ἐκέλευσε πᾶσι καὶ μόλις 

ἐπαύσαντο τῆς ταραχῆς. 

2 . (2965 ἸΙουδαίους ys μὴν πρὸς τὰ λοιπὰ καρτερῶς 25 
ἀντέχοντας ἐκάκωσαν οὗ πύργοι᾽ καὶ γὰρ τῶν ὀργά- 

vov τοῖς κουφοτέροις ἀπ᾿ αὐτῶν ἐβάλλοντο καὶ τοῖς 

ἀκοντισταῖς καὶ τοξόταις καὶ λιϑοβόλοις. (291) οὔτε 

0$ τούτων αὐτοὶ διὰ τὸ ὕψος ἐφικνοῦντο, καὶ τοὺς 
πύργους ἦν ἀμήχανον ἑλεῖν, μήτ᾽ ἀνατραπῆναι ῥαδίως so. 

διὰ τὸ βρῖϑος μήτ᾽ ἐμπρησϑῆναι διὰ τὸν σίδηρον 

;cg fcd 
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δυναμένους, à κατεκαλύπτοντο. 298» τρεπόμενοι δ᾽ 

ἐξωτέρω βέλους οὐκέτ᾽ ἐκώλυον τῶν κριῶν τὰς ἐμβο- 

λάς, οἱ ἀδιαλείπτως παίοντες ἤνυον κατ᾽ ὀλίγον. 

(2995 ἤδη δὲ τῷ Νίκωνι τοῦ τείχους ἐνδιδόντος 
(αὐτοὶ γὰρ τοῦτο ᾿Ιουδαῖον τὴν μεγίστην ἐκάλεσαν 

Ῥωμαίων ἑλέπολιν ἀπὸ τοῦ πάντα νικᾶν), ἀπέχαμνον 

μὲν πάλαι πρός vs τὰς μάχας καὶ τὰς φυλακὰς πόρ- 

ρωῶϑὲεν τῆς πόλεως διανυκτερεύοντες. (3005 ἄλλως δ᾽ 

ὑπὸ ῥαστώνης καὶ τοῦ βουλεύεσϑαι πάντα χακῶς πε- 

i10 ριστὸν αὐτοῖς δόξαν φυλάττειν τὸ τεῖχος ἑτέρων μετ᾽ 

αὐτὸ λειπομένων δύο, μαλακισϑέντες ἀνεχώρουν οἵ 

πολλοί. «301» χαὶ τῶν Ῥωμαίων ἐπιβάντων xoc9 ἃ 

παρέρρηξεν ὃ Νίκων. καταλιπόντες τὰς φυλακὰς πάντες 

εἰς τὸ δεύτερον τεῖχος ἀναφεύγουσιν. οἵ δ᾽ ὑπερβάν- 

τότες, τὰς πύλας ἀνοίξαντες, πᾶσαν εἰσδέχονται τὴν 

στρατιάν. 

(3025 xol Ῥωμαῖοι μὲν οὕτω τοῦ πρώτου τείχους 

πεντεκαιδεκάτῃ κρατήσαντες ἡμέρᾳ (ἑβδόμη δ᾽ ἦν ᾽29- 

τεμισίου μηνός) αὐτοῦ τε πολὺ κατασκάπτουσι καὶ τὰ 

. 20 προσάρχτια τῆς πόλεως. ἃ καὶ πρότερον Κέστιος" 

«303» μεταστρατοπεδεύεται δὲ Τίτος ἔσω κατὰ τὴν 

'"Aécvoíov παρεμβολὴν καλουμένην, ἐπισχὼν πᾶν τὸ 

μεταξὺ μέχρι τοῦ Κεδρῶνος, ἀπὸ δὲ τοῦ δευτέρου 

τείχους ὅσον ἐξωτέρω βέλους εἶναι προσβολὰς εὐθέως 

25 ἐποιεῖτο. «304» μερισϑέντες δ᾽ οἵ Ιουδαῖοι καρτερῶς 
ἀπημύναντο τοῦ τείχους. o( μὲν περὶ τὸν ᾿Ιωάννην 

ἀπό vs τῆς ᾿ἀντωνίας καὶ τῆς προσαρχτίου στοᾶς τοῦ 

ἱεροῦ xol πρὸ τῶν ᾿4λεξάνδρου τοῦ βασιλέως αὐτῶν 
μνημείων μαχόμενοι, τὸ δὲ τοῦ Σίμωνος τάγμα τὴν 

8. παρὰ τὸ ᾿Ιωάννου τοῦ ἀρχιερέως μνημεῖον ἐμβολὴν 

διαλαβόντες ἐφράξαντο μέχρι πύλης καϑ' ἣν τὸ ὕδωρ 
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ἐπὶ τὸν ᾿Ιππικὸν πύργον εἰσῆκτο. 905» προπηδῶντές 

τε πολλάκις ἐκ τῶν πυλῶν συστάδην ἐπολέμουν. καὶ 

συνδιωχϑέντες ἐπὶ τοῦ τείχους κατὰ μὲν τὰς συμπλο- 

κὰς ἡττῶντο, τῆς Ῥωμαίων ἐπιστήμης ὄντες ἄπειροι, 

περιῆσαν δ᾽ ἐν ταῖς τειχομαχίαις. (806) xal τοὺς μὲν 

ἰσχὺς μετ᾽ ἐμπειρίας παρεκρότει. ᾿Ιουδαίους δὲ τόλμα 

δέει τρεφομένη καὶ τὸ φύσει καρτερικὸν ἐν συμφοραῖς. 

προσῆν δ᾽ ἐλπὶς ἔτι σωτηρίας. ἣ καὶ “Ῥωμαίοις τοῦ 

ταχέως κρατήσειν" (801) οὐδετέρων δ᾽ ἥπτετο κόπος, 

ἀλλὰ προσβολαὶ καὶ τειχομαχίαν καὶ κατὰ λόχους ἐκ- 

δρομαὶ συνεχεῖς δι᾿ ὅλης ἡμέρας ἦσαν. οὐδ᾽ ἔστιν ἥτις 
ἰδέα μάχης ἀπελείπετο. «908» νὺξ δ᾽ ἀνέπαυε μόλις 

ξἕωϑεν ἀρχομένους" ἦν δ᾽ ἄυπνος ἀμφοτέροις. καὶ χα- 
λεπωτέρα τῆς ἡμέρας, δέει τῶν μὲν ὅσον οὔπω κατα- 
ληφϑήσεσϑαι τὸ τεῖχος, τῶν δ᾽ ἐπιϑήσεσϑαι ᾿Ιουδαίους 

τοῖς στρατοπέδοις. ἔν τε τοῖς ὅπλοις ἑκάτεροι διανυκτε- 

ῤεύοντες ὑπὸ τὰς πρώτας αὐγὰς ἕτοιμον πρὸς μάχην 

ἦσαν. «309» x«l παρὰ μὲν Ιουδαίοις ἔρις ἦν ὅστις 
προκινδυνεύσας χαρίσαιτο τοῖς ἡγεμόσι. μάλιστα δὲ 

τοῦ Σίμωνος αἰδὼς ἦν καὶ δέος. οὕτω τε προσεῖχεν 

ἕκαστος αὐτῷ τῶν ὑποτεταγμένων ὡς καὶ πρὸς αὐὖτο- 

χειρίαν ἑτοιμότατος εἶναι κελεύσαντος. (510. ἹΡωμαίοις 

δ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρείαν ἦν προτροπὴ τό ve τοῦ κρατεῖν ἔϑος 

καὶ ἣ τῆς ἥττης ἀήϑεια, συνεχεῖς τε στρατεῖαι καὶ 

διηνεκεῖς μελέται, καὶ μέγεϑος ἡγεμονίας, πρὸ δὲ πάν- 

τῶν Τίτος ἀεὶ πᾶσι πανταχοῦ παρατυγχάνων. (511) 

τό τε γὰρ μαλακισϑῆναι παρόντος καὶ συναγωνιζομέ- 

νου Καίσαρος δεινὸν ἐδόκει. καὶ τῷ καλῶς ἀγωνισα- 

μένῳ μάρτυς αὐτὸς ὁ καὶ τιμήσων παρῆν" κέρδος δ᾽ 
ἦν ἤδη καὶ τὸ γνωσθῆναι Καίσαρι γενναῖον ὄντα. 

διὰ τοῦτο πολλοὶ τῆς κατὰ σφᾶς ἰσχύος ἀμείνους τῇ 

20 
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προϑυμίᾳ διεφάνησαν. «912» παραταξαμένων γοῦν 

κατὰ ταύτας τὰς ἡμέρας τῶν ᾿Ιουδαίων πρὸ τοῦ τεί- 

χους καρτερῷ στίφει, καὶ διακοντιζομένων ἔτε πόρρω- 

ϑὲν τῶν ταγμάτων ἑκατέρων, “ογγῖνός τις τῶν ἱππέων 

ἐξαλλόμενος τῆς Ῥωμαϊκῆς τάξεως ἐμπηδᾷ μέσῃ τῇ 

τῶν Ἰουδαίων φάλαγγι. {9155 xal διασκεδασϑέντων 

πρὸς τὴν ἐμβολὴν δύο τοὺς γενναιοτάτους ἀναιρεῖ, 

τὸν μὲν κατὰ στόμα πλήξας ὑπαντιάσαντα, τὸν δ᾽ 
ἀνασπάσας ἐκ τοῦ προτέρου τὸ δόρυ χατὰ πλευρὰν 

διαπείρεν τραπόμενον, ἔκ μέσων vs τῶν πολεμίων 

ἄτρωτος εἰς τοὺς σφετέρους ἔδραμεν. 49145 ὃ μὲν 

οὖν δι’ ἀρετὴν ἐπίσημος ἦν, ξηλωταὶ δὲ τῆς ἀνδρείας 
ἐγίγνοντο πολλοί. «915» καὶ οὗ Ἰουδαῖοι μὲν ἀμε- 
λοῦντες τοῦ παϑεῖν τὸ διαϑεῖναι μόνον ἐσκόπουν, ὅ 

15 τε ϑάνατος αὐτοῖς ἐδόκει κουφότατος sí μετὰ τοῦ xvsi- 

ναΐ τινα τῶν πολεμίων zooozécor (9165 Καῖσαρ δὲ 

τῆς τῶν στρατιωτῶν ἀσφαλείας οὐχ ἧττον τοῦ κρατεῖν 
προυνόει, καὶ τὴν μὲν ἀπερίσκεπτον δρμὴν ἀπόνοιαν 

λέγων. μόνην δ᾽ ἀρετὴν τὴν μετὰ προνοίας καὶ τοῦ 

- 2:0 μηδὲν τὸν δρῶντα παϑεῖν, ἐν ἀκινδύνῳ τῷ κατὰ σφᾶς 

ἐκέλευεν ἀνδρίξεσϑαι. 

«(911 προσάγει δ᾽ αὐτὸς τοῦ βορείου τείχους v6 . 
- 

e 

e “1 

ε μέσῳ πύργῳ τὴν éAémoAw, ἐν ᾧ τῶν ᾿Ιουδαίων τις 

ἀνὴρ γόης ὄνομα Κάστωρ ἐλόχα us9' ὁμοίων δέκα, 

s) τῶν λοιπῶν φυγόντων διὰ τοὺς τοξότας. (318» οὗτοι 

μέχρι μέν τινος ὑπεπτηχότες τοῖς ϑωρακείοις ἠρέμουν, 

σαλευομένου δὲ τοῦ πύργου διανίστανται, καὶ προτεί- 

νας ὃ Κάστωρ τὰς χεῖρας ὡς ἱκετεύων δῆϑεν ἐκάλει 

τὸν Καίσαρα. καὶ τῇ φωνῇ κατοικτιξζόμενος ἐλεῆσαι 

30 σφᾶς παρεκάλει. {5195 πιστεύσας δ᾽ ἐξ ἁπλότητος ὃ 

Τίτος. καὶ μετανοεῖν ἤδη τοὺς Ιουδαίους ἐλπίσας, 
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ἐπέχει μὲν τοῦ χριοῦ τὴν ἐμβολήν, κωλύει ve τοξεύειν 

τοὺς ἱκέτας, λέγειν δ᾽ ἐκέλευσεν ὅ τι βούλεται τῷ 

Κάστορι. 9320» τοῦ δ᾽ εἰπόντος ἐπὶ δεξιᾷ καταβῆναι 
ϑέλειν, ὃ Τίτος συνήδεσθαι μὲν αὐτῷ τῆς εὐβουλίας 

ἔφη, συνήδεσθαι δ᾽ εἰ πάντες ἤδη ταὐτὰ φρονοῦσι, 

καὶ τῇ πόλει διδόναι δὲ πίστιν évo(uoc. «4921» τῶν 

δέκα δ᾽ οἵ πέντε μὲν αὐτῷ συνυπεχρίνοντο τὴν (íxc- 
τηρίαν., οἱ λοιποὶ δ᾽ οὐκ ἄν ποτε δουλεῦσαι “Ῥωμαίοις 

ἐβόων, παρὸν ἐλευϑέρους ἀποϑανεῖν. 4322» χαὶ μέχρι 

πολλοῦ διαφερομένων ἐτρίβετο μὲν ἡ προσβολή, πέμ- 

zov δ᾽ ó Κάστωρ πρὸς τὸν Σίμωνα σχολῇ βουλεύε- 
σϑαι περὶ τῶν ἐπειγόντων ἔλεγεν, ὡς οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγον 

αὐτὸς διαπαίξζοι τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν. ἅμα δὲ ταῦτα 

πέμπων καταφανὴς ἦν καὶ τοὺς ἀπειϑοῦντας ἐπὶ τὴν 

δεξιὰν παρακαλῶν. 929» oV δ᾽ ὥσπερ ἀγανακτοῦντες 

ὑπὲρ τὰ ϑωρακεῖα διῆράν vs τὰ ξίφη γυμνὰ καὶ τοὺς 

ϑώρακας αὑτῶν πλήξαντες ὡς ἀπεσφαγμένοι κατέπεσον. 

3245) ϑάμβος δὲ τὸν Τίτον καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν 

εἰσήει τοῦ τῶν ἀνδρῶν παραστήματος, καὶ μὴ δυνά- 

uevo, χάτωϑεν ἀκριβῶς τὸ γεγενημένον ἰδεῖν, ἐϑαύ- 

uotóv vs τῆς εὐτολμίας αὐτοὺς καὶ τοῦ πάϑους ἠλέουν. 

(98255 τοξεύει δέ τις ἐν τούτῳ παρὰ τὴν ῥῖνα τὸν 

Κάστορα. κἀκεῖνος εὐθέως ἀνασπάσας τὸ βέλος ἐπε- 

δείκνυ τῷ Τίτῳ, καὶ ὡς οὐ δίκαια πάσχων κατεμέμ- 

gero. πρὸς δὲ τὸν βαλόντα σχετλιάσας Καῖσαρ ἔπεμπε 
παρεστῶτα τὸν ᾿Ιώσηπον δοῦναι τῷ Κάστορι δεξιάν. 

326) ἀλλ᾽ ὃ μὲν οὔτ᾽ αὐτὸς ἔφη προσελεύσεσϑαι 
(φρονεῖν γὰρ οὐδὲν ὑγιὲς τοὺς δεομένους) καὶ τοὺς 

ὡρμημένους τῶν φίλων κατέσχεν, Αἰνείας δέ τις τῶν 

αὐτομόλων αὐτὸς ἔφη προσελεύσεσϑαι. 921» καὶ τοῦ 

Κάστορος καλοῦντος ὅπως δέξαιτό τις καὶ τἀργύριον 
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ὃ φέροι us9' αὑτοῦ, σπουδαιότερον ὃ Αἰνείας διαπε- 

τάσας τὸν κόλπον προσέδραμεν. «328» ἀράμενος δ᾽ 

ὁ Κάστωρ πέτραν ἐπαφίησιν αὐτῷ, καὶ τούτου μὲν 

διήμαρτε qvAe&cuévov, τιτρώσκει δὲ στρατιώτην ἕτε- 

50v προσελϑόντα. «49329» συννοήσας δὲ Καῖσαρ τὴν 

ἀπάτην, πρὸς βλάβης μὲν ἔγνω τὸν ἐν πολέμοις ἔλεον 
(τὸ γὰρ ἀπηνέστερον ἧττον ὑποπίπτειν τῷ πανούργῳ). 

τὰς δ᾽ ἐμβολὰς τῆς ἑλεπόλεως ὀργῇ τῆς χλεύης ἐποι- 

εἴῖτο δυνατωτέρας. «930» ὑποδιδόντα δὲ τὸν πύργον 

10 ἐμπιμπρᾶσιν οἵ περὶ τὸν Κάστορα, καὶ διὰ τῆς φλο- 
γὸς εἰς τὴν ὑπ᾽ αὐτῷ κρυπτὴν ἁλάμενοι πάλιν δόξαν 

ἀνδρείας Ῥωμαίοις παρέσχον ὡς ῥίψαντες σφᾶς αὐτοὺς 

εἰς τὸ πῦρ. | 
(9815 αἵρεῖ δὲ Καῖσαρ ταύτῃ τὸ τεῖχος ἡμέρα 

is πέμπτῃ μετὰ τὸ πρῶτον, καὶ τῶν Ιουδαίων φυγόντων 
ἀπ᾽ αὐτοῦ παρέρχεται μετὰ χιλίων ὁπλιτῶν ἔνδον καὶ 

τῶν περὶ αὐτὸν ἐπιλέκτων, x«9' ὃ καὶ τῆς καινῆς πό- 

Ascog ἐριοπώλιά τ᾽ ἦν καὶ χαλκεῖα καὶ ἱματίων ἀγορά, 

πρὸς δὲ" τὸ τεῖχος πλάγιοι κατέτεινον οἵ στενωποί. 
30 (392) εἰ μὲν οὖν ἢ τοῦ τείχους πλέον εὐθέως διέ- 

λυσὲν ἢ πολέμου νόμῳ παρελϑὼν ἐπόρϑει τὸ ληφϑέν, 

οὐκ ἂν οἶμαί τις ἐμίγη βλάβη τῷ κράτει. 999» νῦν 
ὃὲ Ιουδαίους μὲν ἐλπίσας δυσωπήσειν ἐξὸν κακοῦν 
τῷ μὴ 9éAsw, πρὸς ἀναχώρησιν εὐμαρῆ τὴν εἰσβολὴν 

35 οὐκ ἐπλάτυνεν᾽ οὐ γὰρ ἐπιβουλεύσειν οὺἣς εὐεργετεῖν 

ὑπελάμβανεν. 4334» παρελϑὼν γοῦν οὔτε κτείνειν 

τινὰ τῶν καταλαμβανομένων ἐπέτρεψεν οὔϑ᾽ ὑποπιμ- 
πράναι τὰς οἰκίας. ἀλλ᾽ ἅμα μὲν τοῖς στασιασταῖς, &L 
“βούλοιντο μάχεσϑαι δίχα τῆς τοῦ δήμου βλάβης, ἄδειαν 

30 ἐδίδου, τῷ δήμῳ δὲ τὰς κτήσεις ὑπισχνεῖτο σώσειν" 
περὶ πλείστου γὰρ ἐποιεῖτο σῶσαι τὴν μὲν πόλιν ἑαυτῷ 
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τὸν δὲ ναὸν τῇ πόλει. «990» τὸν uiv oov λαὸν ἕτοι- 
μον εἶχεν εἰς ἃ προύτρεπε καὶ πάλαι, τοῖς μαχίμοις 

δ᾽ ἐδόκει τὸ φιλάνϑρωπον ἀσϑένεια. καὶ τὸν Τίτον 

ἀδυναμίᾳ τοῦ τὴν ὅλην πόλιν ἑλεῖν ταῦτα προτείνειν 

ὑπελάμβανον. 49396» διαπειλοῦντες δὲ τοῖς δημόταις : 

ϑάνατον εἰ περὶ παραδόσεως μνησϑείη τις αὐτῶν, καὶ 

τοὺς παραφϑεγγομένους εἰρήνην ἀποσφάττοντες, ἐπι- 

τίϑενται καὶ τοῖς εἰσελϑοῦσι Ῥωμαίων, οἱ μὲν κατὰ 
τοὺς στενωποὺς ὑπαντιάσαντες. οἵ δ᾽ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν, 

ἄλλοι δ᾽ ἔξω τοῦ τείχους κατὰ τὰς ἄνω προπηδήσαντες 

πύλας. (991) πρὸς οὺὃς ταραχϑέντες oí φρουροὶ τοῦ 

τείχους καϑαλλόμενοι τῶν πύργων ἀνεχώρουν εἰς τὰ 

στρατόπεδα. 49398» κραυγὴ δ᾽ ἦν τῶν μὲν εἴσω πάν- 
τοϑὲν πολεμίοις xsxvxAcuévov, τῶν δ᾽ ἔξωϑεν περὶ 

τοῖς ἀπολειφϑεῖσι δεδοικότων. πληϑύοντες δ᾽ ἀεὶ οἵ τὸ 
᾿Ιουδαῖοι, καὶ πολλὰ πλεονεκτοῦντες κατ᾽ ἐμπειρίαν 

τῶν στενωπῶν, ἐτίτρωσκόν τε πολλοὺς καὶ προσπίσ- 

τοντὲς ἑἐώϑουν. «9389» οἱ δὲ κατ᾽ ἀνάγκην τὸ πλέον 
ἀντεῖχον: οὐ γὰρ ἦν ἀϑρόους διαφυγεῖν διὰ στενοῦ 

τοῦ τείχους" δοκοῦσί τ᾽ ἂν καταχοπῆναν πάντες οἵ 

παρελθόντες μὴ προσαμύναντος τοῦ Τίτου. (940) 

διαστήσας γὰρ ἐπ᾽ ἄχροις τοῖς στενωποῖς τοὺς τοξό- 

τας, καὶ κατὰ τὸν μάλιστα πληϑύοντα σταϑεὶς αὐτός, 

ἀνέστελλε τοῖς βέλεσι τοὺς πολεμίους. καὶ σὺν αὐτῷ 

Ζομίτιος Σαβῖνος, ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ κατὰ ταύτην φα- 

νεὶς τὴν μάχην. (341) παρέμεινε δὲ συνεχῶς τοξεύων 
Καῖσαρ, καὶ τοὺς ᾿Ιουδαίους κωλύων παρελϑεῖν, μέχρι 

πάντες ἀνεχώρησαν oí στρατιῶται. 

3842) Ῥωμαῖοι μὲν οὕτω κρατήσαντες τοῦ δευτέ- 

ρου τείχους ἐξεώσθησαν" τῶν δ᾽ ἀνὰ τὸ ἄστυ μαχίμων 

ἐπήρϑη τὰ φρονήματα, καὶ μετέωροι πρὸς τὴν εὐπρα- 
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γίαν ἦσαν, οὔτε Ῥωμαίους εἰς τὴν πόλιν τολμήσειν 

ἔτι παρελϑεῖν οὔτ᾽ αὐτοὶ παρελθόντες ἡττήσεσϑαι 

δοκοῦντες. (845) ἐπεσκότει γὰρ αὐτῶν ταῖς γνώμαις 

διὰ τὰς παρανομίας ὃ ϑεός. καὶ οὔτε τὴν Ρωμαίων 

ἰσχὺν ὅσῳ πλείων κατελείπετο τῆς ἐξελαϑείσης ἔβλε- 

πον. οὔτε τὸν ὑφέρποντα λιμὸν αὐτοῖς. (9445 ἔτι 

γὰρ παρῆν ἐσϑίειν ἐκ τῶν δημοσίων κακῶν καὶ τὸ 

τῆς πόλεως αἷμα πίνειν. ἔνδεια δὲ τοὺς ἀγαϑοὺς 

ἐπεῖχε πάλαι. καὶ σπάνει τῶν ἐπιτηδείων διελύοντο 

πολλοί. (840) τὴν δὲ τοῦ λαοῦ φϑορὰν ἑαυτῶν oí 

στασιασταὶ κουφισμὸν ὑπελάμβανον μόνους γὰρ ἠξίουν 

σώξεσϑαι τοὺς μὴ ξητοῦντας εἰρήνην καὶ κατὰ Ῥω- 

μαίων ζῆν προῃρημένους. τοῦ δ᾽ ἐναντίου πλήϑους 

ὥσπερ ὑπερβάλλοντος βάρους ἥδοντο δαπανωμένων. 

{3406» τοιοῦτοι μὲν δὴ πρὸς τοὺς ἔνδον ἦσαν 'Po- 
μαίους δὲ πάλιν τῆς εἰσόδου πειρωμένους ἐκώλυον 

φραξάμενοι, καὶ τὸ καταρριφὲν ἀντιτειχίσαντες τοῖς 

σώμασι τρισὶ μὲν ἀντέσχον ἡμέραις καρτερῶς ἀμυνόμε- 

voi, τῇ τετάρτῃ δὲ προσβαλόντα γενναίως Τίτον οὐκ 

ἤνεγκαν. ἀλλὰ βιασϑέντες ἧ καὶ πρότερον ἀναφεύ- 

γουσιν. (3841) ὃ Ob πάλιν τοῦ τείχους κρατήσας TO 

προσάρχτιον μὲν εὐθέως κατέρριψε πᾶν, ἐπὶ δὲ τοῦ 
κατὰ μεσημβρίαν φρουρὰς τοῖς πύργοις ἐγκαταστήσας 

τῷ τρίτῳ προσβάλλειν ἐπενόει. 

(9485 δόξαν δ᾽ ἐπανεῖναι πρὸς ὀλίγον τὴν πολιορ- 

κίαν, καὶ διωρίαν βουλῆς τοῖς στασιασταῖς παρασχεῖν, 

εἴ τι πρὸς τὴν καϑαίρεσιν ἐνδοῖεν τοῦ δευτέρου τεί- 

qove, ἢ καὶ τὸν λιμὸν ὑποδείσαντες (οὐ γὰρ εἰς πολὺ 

τὰς ἁρπαγὰς αὐτοῖς ἐξαρκέσειν), εἰς δέον κατεχρῆτο 

30 τὴν ἄνεσιν. (3405 ἐνστάσης γὰρ τῆς προϑεσμίας καϑ' 

ἣν ἔδει διαδοῦναι τοῖς στρατιώταις τροφάς. ἐν ἀπόπ- 
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τῷ τοῖς πολεμίοις ἐκέλευσε τοὺς ἡγεμόνας ἐχτάξαντας 

τὴν δύναμιν ἀπαριϑμεῖν ἑκάστῳ τἀργύριον. (93505 ov 

δ᾽, ὥσπερ ἔϑος, ἀποκαλύψαντες τὰ ὅπλα ϑήκαις ἐσκε- 

πασμένα τέως. κατάφρακτοι προσῇσαν, καὶ τοὺς ἵππους 

ἄγοντες οἵ ἱππεῖς κεκοσμημένους. (901) ἐπὶ πλεῖστον 

δὲ τὰ πρὸ τῆς πόλεως ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ περιελάμ- 

πετο. καὶ τῆς ὄψεως ἐχείνης οὐδὲν οὔτε τοῖς σφετέ- 

ροίς ἐπιτερπέστερον οὔτε τοῖς πολεμίοις παρέστη φο- 

βερώτερον. 4352» κατεπλήσϑη γὰρ ἀφορώντων τό v 

ἀρχαῖον τεῖχος ἅπαν καὶ τοῦ ἱεροῦ τὸ βόρειον. κλῖμα, 

τάς τ᾽ οἰκίας μεστὰς ἦν προκυπτόντων ὑπεριδεῖν, καὶ 

τῆς πόλεως οὐδὲν ὃ μὴ κεκάλυπτο πλήϑει διεφαίνετο. 

(3535 χατάπληξις δὲ δεινὴ καὶ voie τολμηροτάτοις 

ἐνέπεσε τήν τε δύναμιν ἐπὶ ταὐτὸ πᾶσαν δρῶσι καὶ 

τὸ κάλλος τῶν ὅπλων καὶ τὴν εὐταξίαν τῶν ἀνδρῶν, 

(3545 δοκοῦσί τ᾿ ἄν μοι πρὸς ἐκείνην οἵ στασιασταὶ 
μεταβαλέσϑαι τὴν ὄψιν. εἰ μὴ δι’ ὑπερβολὴν ὧν τὸν 
δῆμον ἔδρασαν κακῶν συγγνώμην παρὰ ῬΩωμαίοις 

10 

ἀπήλπιξον: «350» ἀποκειμένου δὲ τοῦ μετὰ κολά- 
σεῶς εἰ παύσαιντο, πολὺ κρείττω τὸν ἐν πολέμῳ ϑά- 

νατον ἡγοῦντο. xci τὸ χρεὼν δ᾽ ἐκράτει τούς τ᾽ 

ἀναιτίους τοῖς αἰτέοις συναπολέσϑαι καὶ τῇ στάσει τὴν 

πόλιν. 

«800» τέτταρσι μὲν οὖν ἡμέραις οἵ Ῥωμαῖοι καϑ' 
ἕχαστον τάγμα διετέλεσαν τὰς τροφὰς κομιξόμενοι" τῇ 

πέμπτῃ δ᾽, ὡς οὐδὲν ἀπήντα παρὰ τῶν Ιουδαίων εἰρη- 

νικόν, διχῇ διελὼν τὰ τάγματα Τίτος ἤρχετο τῶν χω- 

μάτων κατά ve τὴν ᾿Αντωνίαν καὶ τὸ τοῦ ᾿Ιωάννου μνη- 

μεῖον, ταύτῃ μὲν τὴν ἄνω πόλιν αἱρήσειν ἐπινοῶν, τὸ 

δ᾽ ἱερὸν κατὰ τὴν ᾿ἀντωνίαν: (801) τούτου γὰρ μὴ 

ληφϑέντος οὐδὲ τὸ ἄστυ κατέχειν ἀκένδυνον ἦν. πρὸς 
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ἑκατέρῳ δὴ μέρει δύ᾽ ἠγείρετο χώματα, καϑ᾽ ἕν éxd- 

ὅτου τάγματος. «908» καὶ τοὺς μὲν παρὰ τὸ μνη- 

᾿ μεῖον ἐργαξομένους οἵ τε ᾿Ιδουμαῖοι καὶ τὸ μετὰ τοῦ 

Σίμωνος ὁπλιτικὸν εἶργον ἐπεκϑέοντες. τοὺς δὲ πρὸ 

5 τῆς ᾿Δντωνίας οἵ περὶ τὸν ᾿Ιωάννην καὶ τὸ τῶν ξηλω- 
τῶν πλῆϑος. «959» ἐπλεονέχτουν δ᾽ οὐ κατὰ χεῖρα 

ὠόνον ἀφ᾽ ὑψηλοτέρων μαχόμενοι, καὶ τοῖς ὀργάνοις 

δ᾽ ἤδη χρῆσϑαι μεμαϑηκότες" ἡ γὰρ καϑ' ἡμέραν τριβὴ 

κατὰ μικρὸν ἔϑρεψε τὴν ἐμπειρίαν. εἶχον δ᾽ ὀξυβε- 
Asie μὲν τριακοσίους, τετταράκοντα δὲ τῶν λιϑοβόλων, 

δι᾽ ὧν τὰ χώματα τοῖς Ῥωμαίοις ἐποίουν δυσεργότερα. 

800) Καῖσαρ δὲ σώξεσϑαί τε τὴν πόλιν καὶ ἀπόλ- 
λυσϑαι εἰδὼς ἑαυτῷ, ἅμα καὶ τῇ πολιορκέᾳ προσέκειτο 

καὶ τοῦ παραινεῖν ᾿Ιουδαίοις μετάνοιαν οὐκ ἠμέλει. 

«901Σ τοῖς δ᾽ ἔργοις ἀνέμισγε συμβουλίαν. καὶ πολ- 
λάκις γιγνώσκων ἀνυστικώτερον ὅπλων τὸν λόγον, 

αὐτός τε σώξεσϑαι παρεκάλει παραδόντας τὴν πόλιν 

ἤδη παρειλημμένην. καὶ τὸν ᾿Ιώσηπον καϑίει τῇ πα- 
τρίῳ γλώσσῃ διαλέγεσϑαι, τάχ᾽ ἂν ἐνδοῦναι πρὸς δμό- 

:s0 pvAov δοκῶν αὐτούς. 

(3625 οὗτος περιιὼν τὸ τεῖχος, καὶ πειρώμενος 
ἔξω τε βέλους εἶναν καὶ ἐν ἐπηκόῳ, πολλὰ κατηντι- 

βόλει φείσασϑαι μὲν ἑαυτῶν καὶ τοῦ δήμου. φείσα- 

σϑαι δὲ καὶ τῆς πατρίδος καὶ τοῦ ἱεροῦ, μηδὲ γενέσϑαι 
πρὸς ταῦτα τῶν ἀλλοφύλων ἀπαϑεστέρους. (3635 'Po- 

μαίους μέν γε τοὺς μὴ μετέχοντας ἐντρέπεσϑαι τὰ τῶν 

πολεμίων ἅγια καὶ μέχρι νῦν τὰς χεῖρας ἐπέχειν, τοὺς 

δ᾽ ἐντραφέντας αὐτοῖς, κἂν περισωϑῇ μόνους ἕξοντας, 

ὡρμῆσϑαι πρὸς ἀπώλειαν αὐτῶν. (4804) 9 μὴν τὰ 

80 χαρτερώτερα μὲν αὐτῶν δρᾶν τείχη πεπτωκότα, λειπό- 

uevov δὲ τὸ τῶν ἑαλωκότων ἀσϑενέστερον" γιγνώσκειν 
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δὲ τὴν Ῥωμαίων ἰσχὺν ἀνυπόστατον. καὶ τὸ δουλεύειν 

τούτοις οὐκ ἀπείρατον αὐτοῖς. «96D» εἰ γὰρ δὴ καὶ 

πολεμεῖν ὑπὲρ ἐλευϑερίας καλόν, χρῆναι τὸ πρῶτον". 

τὸ δ᾽ ἅπαξ ὑποπεσόντας καὶ μακροῖς εἴξαντας χρόνοις 

ἔπειτ᾽ ἀποσείεσθαι τὸν ζυγὸν δυσϑανατώντων. οὐ φι- 
λελευϑέρων εἶναι. 3806) δεῖν μέντοι καὶ δεσπότας 
ἀδοξεῖν ταπεινοτέρους, οὐχ οἷς ὑποχείρια τὰ πάντα. 

τί γὰρ Ῥωμαίους διαπεφευγέναι, πλὴν εἰ μή τι διὰ 

ϑάλπος ἢ κρύος ἄχρηστον: (901) μεταβῆναι γὰρ πρὸς 

αὐτοὺς πάντοϑεν τὴν τύχην, καὶ κατ᾽ ἔϑνος τὸν ϑεὸν 

ἐμπεριάγοντα τὴν ἀρχὴν νῦν ἐπὶ τῆς ᾿Ιταλίας εἶναι: 

νόμον ye μὴν ὡρέίσϑαι καὶ παρὰ ϑηρσὶν ἰσχυρότατον 

καὶ παρ᾽ ἀνϑρώποις, εἴκειν τοῖς δυνατωτέροις, καὶ τὸ 

κρατεῖν παρ᾽ οἷς ἀκμὴ τῶν ὕπλων εἶναι. 9368» διὰ 

τοῦτο καὶ τοὺς προγόνους αὐτῶν, πολὺ καὶ ταῖς ψυ- 

χαῖς καὶ τοῖς σώμασι, ἔτι δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀφορμαῖς 

ἀμείνους ὄντας, εἶξαι Ῥωμαίοις, οὐκ ἄν, εἰ μὴ τὸν 

ϑεὸν ἤδεσαν σὺν αὐτοῖς, τοῦϑ᾽ ὑπομείναντας. (90695 

αὐτοὺς δὲ τίνι καὶ πεποιϑότας ἀντέχειν. ἑαλωκυίας 

μὲν ἐκ πλείστου τῆς πόλεως μέρους, τῶν δ᾽ ἔνδον, εἰ 

καὶ τὰ τείχη παρέμενεν, ἁλώσεως χεῖρον διακειμένων ; 

«910» οὐ γὰρ λανϑάνειν Ῥωμαίους τὸν £v τῇ πόλει 

λιμόν, ᾧ νῦν μὲν τὸν δῆμον. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ δια- 
φϑαρήσεσϑαι καὶ τοὺς μαχίμους. «941» εἰ γὰρ δὴ 

καὶ παύσαιντο Ρωμαῖοι τῆς πολιορκίας. μηδ᾽ ἐπεισ- 
πίπτοιεν τῇ πόλει ξιφήρεις, αὐτοῖς γὲ τὸν ἄμαχον 

πόλεμον ἔνδον παρακαϑῆσϑαι καϑ' ἑχάστην ὥραν τρε- 

qóuevov, εἰ μὴ καὶ πρὸς τὸν λιμὸν ἄραι τὰ ὅπλα καὶ 

μάχεσϑαι δύνανται, μόνοι τε καὶ παϑῶν ἐπικρατεῖν. 

(912) προσετίϑει δὲ ὡς καλὸν πρὶν ἀνηκέστου συμφο- 30. 
- , M ^ M , er 2 

ρᾶς μεταβαλέσϑαι καὶ πρὺς τὸ σωτήριον, ἕως ἔξεστι, 
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ῥέψαι. καὶ γὰρ οὐδὲ μνησικακήσειν αὐτοῖς Ῥωμαίους 

τῶν γεγενημένων, εἰ μὴ μέχρε τέλους ἀπαυϑαδίσαιντο" 

φύσει τε γὰρ ἐν τῷ κρατεῖν ἡμέρους εἶναι, καὶ πρὸ 

τῶν ϑυμῶν ϑήσεσϑαι τὸ συμφέρον. (919) τοῦτο δ᾽ 
5 εἶναι μήτε τὴν πόλιν ἀνδρῶν χενὴν μήτε τὴν χώραν 

ἔρημον ἔχεεν. διὸ καὶ νῦν Καίσαρα βούλεσϑαι δεξιὰν 

αὐτοῖς παρασχεῖν. οὐ γὰρ ἂν σῶσαί τινὰ βίᾳ λαβόντα 

τὴν πόλιν, καὶ μάλιστα μηδ᾽ ἐν ἐσχάταις συμφοραῖς 

ὑπακουσάντων παρακαλοῦντι. (914) τοῦ γε μὴν τα- 

10 χέως τὸ τρίτον τεῖχος ἁλώσεσϑαι τὰ προδξαλωκότα πίστιν 

εἶναι. κἂν ἄρρηκτον δ᾽ ἦ τὸ ἔρυμα, τὸν λιμὸν ὑπὲρ 
“Ῥωμαίων αὐτοῖς μαχεῖσϑαι. 

(915» ταῦτα τὸν ᾿Ιώσηπον παραινοῦντα πολλοὶ μὲν 

ἔσκωπτον ἀπὸ τοῦ τείχους, πολλοὺὲ δ᾽ ἐβλασφήμουν, 

16 ἔνιοι δ᾽ ἔβαλλον. ὃ δ᾽ ὡς ταῖς φανεραῖς οὐκ ἔπειϑε 

συμβουλίαις, ἐπὶ τὰς ὁμοφύλους μετέβαινεν ἱστορέας, 

(810) '& δειλοέ᾽ βοῶν "x«l τῶν ἰδέων ἀμνήμονες συμ- 
μάχων., ὅπλοις καὶ χερσὶ πολεμεῖτε “Ῥωμαΐέοις; τένα 

γὰρ ἄλλον οὕτως ἐνικήσαμεν; (91) πότε δ᾽ οὐ ϑεὸς 

20 0 χτέσας, ἂν ἀδικῶνται, ᾿Ιουδαίων ἔχδικος; ovx ἐπι- 

στραφέντες ὄψεσϑε πόϑεν ὁρμώμενοι μάχεσϑε, καὶ 

πηλίκον ἐμιάνατε σύμμαχον; οὐκ ἀναμνησθήσεσϑε πα- 

τέρων ἔργα δαιμόνια, καὶ τὸν ἅγιον τόνδε χῶρον ἡλί- 

xovg ἡμῖν πάλαι πολέμους καϑεῖλεν,; (918) ἐγὼ μὲν 

25 φρίττω τὰ ἔργα τοῦ ϑεοῦ λέγων sig ἀναξίους ἀκοάς" 

ἀκούετε δ᾽ ὅμως, ἵνα γνῶτε μὴ μόνον Ῥωμαίοις πολε- 

μοῦντες ἀλλὰ καὶ τῷ ϑεῷ. (919) βασιλεὺς ὃ τότε 

Νεχαὼς Aiyvzríov (ὃ δ᾽ αὐτὸς ἐκαλεῖτο καὶ Φαραώ) 
μυρίᾳ χειρὶ καταβὰς ἥρπασε Σάρραν βασιλίδα, τοῦ 

80 γένους ἡμῶν τὴν μητέρα. «380» ví οὖν ὃ ταύτης 
ἀνὴρ ᾿βράαμος, προπάτωρ δ᾽ ἡμέτερος; His τὸν ὕβρι- 

IosEePHUS. VI. 

1 
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στὴν ἠμύνατο τοῖς ὅπλοις, καίτοι ὀκτωκαίδεκα μὲν καὶ 

τριακοσίους ὑπάρχους ἔχων, δύναμιν δ᾽ ὑφ᾽ ἑκάστῳ τού- 

τῶν ἄπειρον; ἢ αὐτοὺς μὲν ἐρημίαν ἡγήσατο μὴ συμ- 

παρόντος ϑεοῦ, καϑαρὰς δ᾽ ἀνατείνας τὰς χεῖρας εἰς ὃν 

νῦν ἐμιάνατε χῶρον ὑμεῖς, τὸν ἀνίκητον αὑτῷ βοηϑὸν 

ἐστρατολόγησεν; (981) οὐ μετὰ μίαν ἑσπέραν ἄχραν- 

τος μὲν ἡ βασίλισσα ἀνεπέμφϑη πρὸς τὸν ἄνδρα, προσ- 
κυνῶν δὲ τὸν ὑφ᾽ ὑμῶν αἱμαχϑέντα χῶρον ὁμοφύλῳ 

φόνῳ, καὶ τρέμων ἀπὸ τῶν ἐν νυκτὶ φαντασμάτων, 

ἔφευγεν ὃ Αἰγύπτιος, ἀργύρῳ δὲ καὶ χρυσῷ τοὺς ϑεο- 

φιλεῖς Ἑβραίους ἐδωρήσατο; σιγῶ ἢ εἴπω τὴν εἰς 4ἴ- 

γυπτον μετοικίαν τῶν πατέρων, {982) ob τυραννού- 

μενοι καὶ βασιλεῦσιν ἀλλοφύλοις ὑποπεπτωκότες τετρα- 

κοσίοις ἔτεσι, παρὸν ὅπλοις ἀμύνασϑαι καὶ yspot, σφᾶς 

αὐτοὺς ἐπέτρεψαν τῷ ϑεῷ; {3885 τίς οὐκ οἷδε τὴν 

παντὸς ϑηρίου καταπλησϑεῖσαν Αἴγυπτον καὶ πάσῃ 

φϑαρεῖσαν νόσῳ, τὴν ἄκαρπον γῆν, τὸν ἐπιλείποντα 

Νεῖλον, τὰς ἐπαλλήλους δέκα πληγάς, τοὺς διὰ ταῦ- 

τα μετὰ φρουρᾶς προπεμπομένους πατέρας ἡμῶν ἀναι- 

μάκτους ἀκινδύνους, oU0g ὁ ϑεὸς ἑαυτῷ νεωκόρους 

ἦγεν; (9845 ἀλλὰ τὴν ὑπὸ Σύρων ἁρπαγεῖσαν ἁγίαν 

ἡμῖν λάρνακα οὐκ ἐστέναξε μὲν ἡ Παλαιστίνη. καὶ 

Δαγὼν τὸ ξόανον, ἐστέναξε δὲ πᾶν τὸ τῶν ἁρπασα- 

μένων ἔϑνος. (3855 σηπόμενοι δὲ τὰ κρυπτὰ τοῦ σώ- 

ματος. καὶ δι᾽ αὐτῶν τὰ σπλάγχνα μετὰ τῶν σιτίων 

καταφέροντες, χερσὶ ταῖς λῃσαμέναις ἀνεκόμισαν, κυμ- 

βάλων καὶ τυμπάνων ἤχῳ καὶ πᾶσι μειλικτηρίοις ἵλασ- 

κόμενοι τὸ ἅγιον; {9865 ϑεὸς ἦν ὃ ταῦτα πατράσιν 
ἡμετέροις στρατηγῶν, ὅτι τὰς χεῖρας καὶ τὰ ὅπλα παρ- 

ἕντες αὐτῷ κρῖναι τοὔργον ἐπέτρεψαν. {981) βασιλεὺς 

"Aecvgíov Σεναχηρὶμ ὅτε πᾶσαν τὴν ᾿Ασίαν ἐπισυρό- 
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Qa Ὄ Ξ μενος τήνδε περιεστρατοπεδεύσατο τὴν πόλιν, 

χερσὶν ἀνϑρωπίναις ἔπεσεν; (9885 οὐχ oV μὲν ἀπὸ 

τῶν ὅπλων ἠρεμοῦσαι ἐν προσευχαῖς ἦσαν, ἄγγελος 

δὲ τοῦ ϑεοῦ μιᾷ νυκτὶ τὴν ἄπειρον στρατιὰν ἐλυμή- 

ὄνατο, καὶ us ἡμέραν ἀναστὰς ὃ ᾿Δσσύριος ὀκτωκαί- 

δεκα μυριάδας ἐπὶ πεντακισχιλίοις νεχρῶν εὗρε. μετὰ 

Ó$ τῶν καταλειπομένων ἀόπλους καὶ μὴ διώκοντας 

Ἑβραίους ἔφυγεν; (3895 ἴστε δὲ καὶ τὴν ἐν Βαβυλῶνι 

δουλείαν. ἔνϑα μετανάστης ὧν ὁ λαὸς ἔτεσιν ἑβδομή- 

10 χοντὰ οὐ πρότερον εἰς ἐλευϑερίαν ἀνεχαίτισεν ἢ Κῦ- 

ρον τοῦτο χαρίσασϑαι τῷ ϑεῷ᾽ προυπέμφϑησαν γοῦν 

ὑπ᾽ αὐτοῦ. καὶ πάλιν τὸν αὑτῶν σύμμαχον ἐνεωκό- 

ρθουν. 43905 χαϑόλου δ᾽ εἰπεῖν. οὐκ ἔστιν ὅ τι κα- 

τώρϑωσαν o( πατέρες ἡμῶν τοῖς ὅπλοις, ἢ δίχα τού- 

i τῶν διήμαρτον ἐπιτρέψαντες τῷ ϑεῷ᾽ μένοντες μέν 

y& κατὰ χώραν ἐνίκων ὡς ἐδόκει τῷ κριτῇ, μαχόμενοι 

δ᾽ ἔπταισαν ἀεί. «991» τοῦτο μέν. ἡνίκα βασιλεὺς 

Βαβυλωνίων ἐπολιόρκει ταύτην τὴν πόλιν, συμβαλὼν 

Σεδεκίας ὃ ἡμέτερος βασιλεὺς παρὰ τὰς ᾿Ιερεμίου προ- 

20 φητείας αὐτός 0' ἑάλω καὶ τὸ ἄστυ μετὰ τοῦ «ναοῦ 

κατασχαπτόμενον εἶδε" καίτοι πόσῳ μετριώτερος ὃ μὲν 

βασιλεὺς ἐκεῖνος τῶν ὑμετέρων ἡγεμόνων qv, ὃ δ᾽ ὑπ᾽ 
αὐτῷ λαὸς ὑμῶν. (392) βοῶντα γοῦν τὸν “Ιερεμίαν 

ὡς ἀπέχϑοιντο μὲν τῷ ϑεῷ διὰ τὰς εἰς αὐτὸν πλημ- 

25 μελξίας, ἁλώσοιντο δ᾽ εἰ μὴ παραδοῖεν τὴν πόλιν, οὔϑ' 

ὁ βασιλεὺς οὔϑ᾽ Ó δῆμος ἀνεῖλεν. «49993» ἀλλ᾽ ὑμεῖς, 

ἵν᾿ ἐάσω τἄνδον (οὐ γὰρ ἂν ἑρμηνεῦσαι δυναίμην τὰς 

παρανομίας ὑμῶν ἀξίως), ἐμὲ τὸν παρακαλοῦντα πρὸς 

σωτηρίαν ὑμᾶς βλασφημεῖτε καὶ βάλλετε, παροξυνό- 

30 μένον πρὸς τὰς ὑπομνήσεις τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ 

μηδὲ τοὺς λόγους φέροντες ὧν τἄργα δρᾶτε xo9' ἡμέραν. 
Αἴ 
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(3945 τοῦτο δ᾽, ἡνίκα "Avrióyov τοῦ κληϑέντος 'Ezi- 

φανοῦς προσκαϑεζομένου τῇ πόλει, πολλὰ πρὸς τὸ ϑεῖον 
ἐξυβρικότος, οἵ πρόγονοι μετὰ τῶν ὅπλων προῆλϑον, 

αὐτοὶ μὲν ἀπεσφάγησαν ἐν τῇ μάχῃ, διηρπάγη δὲ τὸ 

ἄστυ τοῖς πολεμίοις. ἠρημώϑη δ᾽ ἔτη τρία καὶ μῆνας 5 

δξ τὸ ἅγιον. καὶ ví δεῖ τἄλλα λέγειν; «395» ἀλλὰ 
“Ρωμαίους τίς ἐστρατολόγησε κατὰ τοῦ ἔϑνους; οὐχ ἡ 

τῶν ἐπιχωρίων ἀσέβεια; πόϑεν δ᾽ ἠρξάμεϑα δουλείας: 

ἄρ᾽ οὐχὶ ἐκ στάσεως τῶν προγόνων, (396) ὅϑ᾽ ἡ 
᾿'Δριστοβούλου καὶ "Toxevob μανία καὶ ἡ πρὸς ἀλλή- 10 
λους ἔρις Πομπήιον ἐπήγαγε τῇ πόλει καὶ Ῥωμαίοις 

ὑπέταξεν ὃ ϑεὸς τοὺς οὐκ ἀξίους ἐλευϑερίας; (939 

τρισὶ γοῦν μησὶ πολιορκηϑέντες ἑαυτοὺς παρέδοσαν, 

οὔϑ᾽ ἁμαρτόντες εἰς τὰ ἅγια καὶ τοὺς νόμους ἡλίκα 

à 

.| 

ὑμεῖς, καὶ πολὺ μείξοσιν ἀφορμαῖς πρὸς τὸν πόλεμον is . 

χρώμενοι. {8985 τὸ δ᾽ ᾿ἀντιγόνου τέλος, τοῦ ᾿άριστο- 
βούλου παιδός, οὐκ ἴσμεν; οὗ βασιλεύοντος ὃ ϑεὸς 

ἁλώσει πάλιν τὸν λαὸν ἤλαυνε πλημμελοῦντα, καὶ 

ἩΗρώδης μὲν ὃ ᾿άΔντιπάτρου Σόσσιον, Σόσσιος δὲ 'Po- 
μαίων. στρατιὰν ἤγαγε, περισχεϑέντες δ᾽ ἐπὶ μῆνας ἕξ 3. 
ἐπολιορκοῦντο, μέχρε δίκας τῶν ἁμαρτιῶν δόντες ἑάλω- 

σαν καὶ διηρπάγη τοῖς πολεμέοις 7) πόλις. (9995 οὕτως 

οὐδέποτε τῷ ἔϑνει τὰ ὅπλα δέδοται, τῷ δὲ πολεμεῖς 
GÜaL καὶ τὸ ἁλώσεσϑαι πάντως πρόσεστι. {400) δεῖ 
γάρ, οἶμαι, τοὺς χωρίον ἅγιον νεμομένους ἐπιτρέπειν 90 

πάντα τῷ ϑεῷ δικάξειν. καὶ καταφρονεῖν τότε χειρὸς 
ἀνθρωπίνης ὅταν αὐτοὶ πείϑωσι τὸν ἄνω δικαστήν. 

(401» ὑμῖν δὲ τί τῶν εὐλογηϑέντων ὑπὸ τοῦ νομο- 

ϑέτου πέπρακται; τί δὲ τῶν ὑπ᾽ ἐχείνου κατηραμένων 

παραλέλειπται; πόσῳ. δ᾽ ἐστὲ τῶν τάχιον ἁλόντων᾽ ἀσε- so 
βέστεροι; {4025 οὐ τὰ κρυπτὰ μὲν τῶν ἁμαρτημάτων 
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ἠδοξήκατε, κλοπὰς λέγω καὶ ἐνέδρας καὶ μοιχείας, ἁρπα- 

γαῖς δ᾽ ἐρίξετε καὶ φόνοις, καὶ ξένας καινοτομεῦτε 

' χακίας ὁδούς; ἐκδοχεῖον δὲ πάντων τὸ ἱερὸν γέγονε, 
καὶ χερσὶν ἐμφυλίοις ὃ ϑεῖος μεμίανται χῶρος, ὃν καὶ 

5 Ῥωμαῖοι πόρρωϑεν προσεκύνουν, πολλὰ τῶν ἰδίων 

ἐθῶν παραλύοντες εἰς τὸν ἡμέτερον νόμον. 44035 

εἶτ᾽ ἐπὶ τούτοις τὸν ἀσεβηϑέντα σύμμαχον προσδὸο- 
κᾶτε; πάνυ γοῦν ἐστὲ δίκαιοι ἵχέται. καὶ χερσὶ χαϑα- 
ραῖς τὸν βοηϑὸν ὑμῶν παρακαλεῖτε. {404) τοιαύταις 

19 0 βασιλεὺς ἡμῶν ἱκέτευδεν ἐπὶ τὸν ᾿Αδσύριον, ὅτε τὸν 

μέγαν ἐκεῖνον στρατὸν μιᾷ νυκτὶ κατέστρωσεν ὃ 0:60; 
ὅμοια δὲ τῷ ᾿Δσσυρίῳ Ῥωμαῖοι δρῶσιν, Vv καὶ ἄμυ- 

v&v ὑμεῖς ὁμοίαν ἐλπίσητε; (4055 οὐχ ὃ μὲν χρήματα 
παρὰ τοῦ βασιλέως ὑμῶν λαβὼν ἐφ᾽ ᾧ μὴ πορϑήσει 

15 τὴν πόλιν, κατέβη παρὰ Tovg ὅῤρχους ἐμπρῆσαι τὸν 

ναόν; Ῥωμαῖοι δὲ τὸν συνήϑη δασμὸν αἰτοῦσιν, ὃν οἵ 

πατέρες ἡμῶν τοῖς ἐκείνων πατράσι παρέσχον, (4065 
καὶ τούτου τυχόντες οὔτε πορϑοῦσι τὴν πόλιν οὔτε 

ψαύουσι τῶν ἁγίων, διδόασι δ᾽ ἡμῖν τἄλλα, γενεάς 
40 T ἐλευϑέρας καὶ χτήσειρ τὰς ἑαυτῶν νέμεσϑαι, καὶ 

τοὺς ἱεροὺς νόμους σώξουσι. {401) μανία δὴ τὸν 

ϑεὸν προσδοκᾶν ἐπὶ δικαίοις οἷος ἐπ᾽ ἀδίκοις ἐφάνη. 

καὶ παραχρῆμα δ᾽ ἀμύνειν οἷδεν ὅταν δέῃ" τοὺς γοῦν 
᾿Ασσυρίους κατὰ νύκτα τὴν πρώτην παραστρατοπεδευ- 

25 σαμένους ἔκλασεν. «408» ὥστ᾽ εἰ καὶ τὴν ἡμετέραν 

γενεὰν ἐλευϑεέρίας ἢ Ρωμαίους κολάσεως ἀξίους ἔκρινε, 

κἂν παραχρῆμα καϑάπερ τοῖς ᾿Δσσυρίοις ἐνέσκηψεν, 

ὅτε τοῦ ἔϑνους ἥπτετο Πομπήιος, ὅτε μετ᾽ αὐτὸν ἀνήεν 
Σόσσιος, ὅτε δεσπασιανὸς ἐπόρϑεν τὴν Γαλιλαίαν. τὰ 

80 τελδυταῖα νῦν ὅτ᾽ ἤγγιξε Τίτος τῇ πόλει. 409» καί- 

τοι Μάγνος μὲν καὶ Σόσσιος πρὸς τῷ μηδὲν παϑεῖν καὶ 
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ἀνὰ κράτος ἔλαβον τὴν πόλιν, Gsoxacixvog δ᾽ ἐκ τοῦ 

πρὸς ἡμᾶς πολέμου καὶ βασιλείας ἤρξατο. Τίτῳ μὲν 

γὰρ καὶ πηγαὶ πλουσιώτεραι δέουσιν, αἵ ξηρανϑεῖσαι 

πρότερον ὑμῖν. «410» πρὸ γοῦν τῆς αὐτοῦ παρου- 

σίας τήν τὲ Σιλωὰμ ἐπιλείπουσαν ἴστε καὶ τὰς πρὸ 

τοῦ ἄστεος ἁπάσας. ὥστε πρὸς ἀμφορεῖς ὠνεῖσϑε τὸ 

ὕδωρ᾽ τὸ δὲ νῦν οὕτω πληϑύουσι τοῖς πολεμίοις ὑμῶν 

ὡς μὴ μόνον αὐτοῖς καὶ κτήνεσιν ἀλλὰ καὶ κήποις 

διαρχεῖν. «411» τό ys μὴν τέρας τοῦτο πεπείραται 

καὶ πρότερον ἐφ᾽ ἁλώσει τῆς πόλεως γεγενημένον, 

ὅϑ᾽ ὁ προειρημένος Βαβυλώνιος ἐπεστράτευσεν. ὃς 

τήν τὲ πόλιν ἑλὼν ἐνέπρησε καὶ τὸν ναόν, οὐδέν, oi- 
μαι, τῶν τότ᾽ ἠσεβηκότων τηλικοῦτον ἡλίκα ὑμεῖς" 

(4125 ὥστ᾽ ἔγωγε πεφευγέναι μὲν ἐκ τῶν ἁγέων οἷ- 
μαι τὸ ϑεῖον, {4185 ἑστάναι δὲ παρ᾽ οἷς πολεμεῖτε 
νῦν. ἀλλ᾽ ἀνὴρ μὲν ἀγαϑὸς οἰκίαν ἀσελγῆ φεύξεται 

καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ στυγήσει, τὸν δὲ ϑεὸν ἔτι πείϑεσϑε 
τοῖς ὑμετέροις κακοῖς παραμένειν, ὃς τά τε κρυπτὰ 

πάντ᾽ ἐφορᾷ καὶ τῶν σιγωμένων ἀκούει; {414) τί δὲ 
σιγᾶται παρ᾽ ὑμῖν, ἢ τί κρύπτεται; τί δ᾽ οὐχὶ καὶ τοῖς 
ἐχϑροῖς φανερὸν γέγονε; πομπεύετε γὰρ παρανομοῦν- 

τες, καὶ x«9' ἡμέραν ἐρίζετε τίς χείρων γενήσεται, τῆς 

ἀδικίας ὥσπερ ἀρετῆς ἐπίδειξιν ποιούμενοι. | (4155 

καταλείπεται δ᾽ ὅμως ἔτι σωτηρίας ὃδός, ἐὰν ϑέλητε, 

καὶ τὸ ϑεῖον εὐδιάλλακτον ἐξομολογουμένοις καὶ με- 

τανοοῦσιν. 416» ὦ σιδηροῖ, ῥδέψατε τὰς πανοπλίας, 
λάβετ᾽ ἤδη κατερειπομένης αἰδῶ πατρίδος. ἐπιστρά- 

φητε, καὶ ϑεάσασϑε τὸ κάλλος ἧς προδίδοτε, οἷον ἄστυ. 
οἷον ἵερόν, ὅσων ἐθνῶν δῶρα. (411) ἐπὶ ταῦτά τις 

ὁδηγεῖ φλόγα; ταῦτά τις μηκέτ᾽ εἶναι ϑέλει; καὶ τί 

σώξεσϑαι τούτων ἀξιώτερον; ἄτεγχτοί γε καὶ λίϑων 

20 

80 
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ἀπαϑέστεροι. {4185 καὶ εἰ μὴ ταῦτα γνησίοις ὄμμασι 

βλέπετε, γενεὰς γοῦν ὑμετέρας οἰκτείρατε. καὶ πρὸ 

ὀφθαλμῶν ἕκάστῳ γενέσϑω τέχνα καὶ γυνὴ καὶ γο- 

νεῖς. οὺς ἀναλώσει μετὰ μικρὸν ἢ λιμὸς ἢ πόλεμος. 

5 (410) οἶδ᾽ ὅτι μοι συγκινδυνεύει μήτηρ καὶ γυνὴ 

καὶ γένος οὐκ ἄσημον καὶ πάλαι λαμπρὸς οἶκος, καὶ 

τάχα δοκῶ διὰ ταῦτα συμβουλεύειν. ἀποκτείνατε αὐ- 

τούς, λάβετε μισϑὸν τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας τοὐμὸν 

αἷμα. κἀγὼ ϑνήσκειν ἕτοιμος, εἰ μετ᾽ ἐμὲ σωφρονεῖν 

10 μέλλετε. 
(4205 τοιαῦτα τοῦ ᾿Ιωσήπου μετὰ δακρύων ἐμ- 10 

βοῶντος. οἵ στασιασταὶ μὲν οὔτ᾽ ἐνέδοσαν οὔτ᾽ ἀσφαλῆ 

τὴν μεταβολὴν ἔκριναν, ὃ δὲ δῆμος ἐκινήϑη πρὸς αὐ- 
τομολίαν. 421» xal οἱ μὲν τὰς χτήσεις ἐλαχίστου 

15 πωλοῦντες, οἱ δὲ τὰ πολυτελέστερα τῶν κειμηλίων. 
τοὺς μὲν χρυσοῦς. ὡς μὴ φωραϑεῖεν ὑπὸ τῶν λῃστῶν, 

κατέπινον. ἔπειτα πρὸς τοὺς Ῥωμαίους διαδιδράσκον- 

τεῷ, ὁπότε κχατενέγκειαν, εὐπόρουν πρὸς ἃ δέοιντο. 

(4225 διηφέει γὰρ τοὺς πολλοὺς ὃ Τίτος εἰς τὴν χώ- 

- 90 ρᾶν. ὅποι βούλοιτο ἕκαστος" καὶ τοῦτ᾽ αὐτοὺς μᾶλλον 

πρὸς αὐτομολίαν παρεκάλει, τῶν μὲν εἴσω κακῶν 

στερηδομένους, μὴ δουλεύσοντας δὲ Ῥωμαίοις. (4235 

οἵ δὲ περὶ τὸν ᾿Ιωάννην καὶ τὸν Σίμωνα παρεφύλατ- 
τον τὰς τούτων ἐξόδους πλέον ἢ τὰς Ῥωμαίων εἰσό- 

25 δους, καὶ σκιάν τις ὑπονοίας παρασχὼν μόνον εὐθέως 

ἀπεσφάττετο. {424) τοῖς ys μὴν εὐπόροις καὶ τὸ μέ- 2 

νειν πρὸς ἀπώλειαν ἴσον ἦν᾽ προφάσει γὰρ αὐτομο- 
λίας ἀνῃρεῖτό τις διὰ τὴν οὐσίαν. τῷ λιμῷ δ᾽ ἡ 
ἀπόνοια τῶν στασιαστῶν συνήκμαξε, καὶ καϑ' ἡμέραν 

80 ἀμφότερα προσεξεκαίετο τὰ δεινά. (420) φανερὸς μὲν 

γὰρ οὐδαμοῦ σῖτος ἦν, ἐπεισπηδῶντες δὲ διηρεύνων 
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τὰς oixíug' ἔπενϑ᾽ εὑρόντες uiv ὡς ἀρνησαμένους ἠκί- 
fovro, μὴ εὑρόντες δ᾽ ὡς ἐπιμελέστερον κρύψαντας 
ἐβασάνιξον. | 4426» τεκμήριον δὲ τοῦ τ᾽ ἔχειν xol μὴ 
τὰ σώματα τῶν ἀϑλίων, ὧν o[ μὲν ἔτι συνεστῶτες 
εὐπορεῖν τροφῆς ἐδόκουν, οἱ τηκόμενοι δ᾽ ἤδη παρω- 5 

δεύοντο., καὶ κτείνειν ἄλογον ἐδόκει τοὺς ὑπ᾽ ἐνδείας 

τεϑνηξομένους αὐτίκα. 4420» πολλοὶ ὃὲ λάϑρα τὰς 
κτήσεις ἑνὸς ἀντηλλάξαντο μέτρου, πυρῶν μέν, εἰ 

πλουσιώτεροι τυγχάνοιεν ὄντες. οἵ δὲ πενέστεροι κρι- 

ϑῆς" ἔπειτα κατακχλείοντες ἑαυτοὺς εἰς τὰ μυχαίτατα τὸ 

τῶν οἰκιῶν. τινὲς μὲν ὑπ᾽ ἄκρας ἐνδείας ἀνέργαστον 

τὸν σῖτον ἤσϑιον. οἵ δ᾽ ἔπεττον ὡς ἥ v ἀνάγκη καὶ 

τὸ δέος παρήνει. (428) καὶ τράπεξα μὲν οὐδαμοῦ 
παρετίϑετο, τοῦ δὲ πυρὸς ὑφέλκοντες ἔτ᾽ ὠμὰ τὰ σιτία 
διήρπαζον. (4295 ἐλεειψὴ δ᾽ ἦν ἡ τροφὴ καὶ δακρύων 15 Ἶ 

ἄξιος ἡ ϑέα, τῶν μὲν δυνατωτέρων αλεονοχτούννον S 

τῶν δ᾽ ἀσϑενῶν ὀδυρομένων. πάντων μὲν δὴ παϑῶν 

ὑπερίσταται λιμός, οὐδὲν δ᾽ οὕτως ἀπόλλυσιν ὡς ci- 
δῶ τὸ γὰρ ἄλλως ἐντροπῆς ἄξιον ἐν τούτῳ καταφρο- 

νεῖται. (480) γυναῖκες γοῦν ἀνδρῶν καὶ παῖδες πα- 20 j 

τέρων, καὶ τὸ οἰκτρότατον, μητέρες νηπίων ἐξήρπαξον 

ἐξ αὐτῶν τῶν στομάτων τὰς τροφάς. καὶ τῶν φιλτά- 

τῶν ἐν χερσὶ μαραινομένων οὐκ ἦν φειδὼ τοὺς τοῦ 

Civ ἀφελέσϑαι σταλαγμούς. «481» τοιαῦτα δ᾽ ἐσϑίέ- 

- ἐν L 

CES 

οντὲς ὅμως οὐ διελάνϑανον, πανταχοῦ δ᾽ ἐφίσταντο 95 

oí στασιασταὶ καὶ τούτων ταῖς ἁρπαγαῖς. ὁπότε γὰρ 

κατίδοιεν ἀποκεκλεισμένην οἰκίαν, {482 σημεῖον ἦν 
τοῦτο τοὺς ἔνδον προσφέρεσϑαι τροφήν᾽ εὐθέως δ᾽ 
ἐξαράξαντες τὰς ϑύρας εἰσεπήδων, καὶ μόνον οὐκ ἐκ 

τῶν φαρύγγων ἀναϑλίβοντες τὰς ἀκόλους ἀνέφερον. so 

(4835 ἐτύπτοντο δὲ γέροντες ἀντεχόμενοι τῶν σιτίων, 
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καὶ κόμης ἐσπαράττοντο γυναῖχες συγκαλύπτουσαι τὰ 

ἐν χερσίν. οὐδέ τις ἦν οἶχτος πολιᾶς ἢ νηπίων. ἀλλὰ 

συνεπαίροντες τὰ παιδία τῶν ψωμῶν ἐκκρεμάμενα κατ- 

ἕσειον εἰς ἔδαφος. {484) τοῖς δὲ φϑάσασι τὴν εἰσ- 

5 δρομὴν αὐτῶν καὶ προκαταπιοῦσι τὸ ἁρπαγησόμενον 

ὡς ἀδικηϑέντες ἦσαν ὠμότεροι. {4380) δεινὰς δὲ βα- 

σάνων ὁδδοὺς ἐπενόουν πρὸς ἔρευναν τροφῆς. ὀρόβοις 

μὲν ἐμφράττοντες τοῖς ἀϑλίοις τοὺς τῶν αἰδοίων πό- 

ρους. ῥάβδοις δ᾽ ὀξείαις ἀναπείροντες τὰς ἕδρας. τὰ 

10 φρικτὰ δὲ καὶ ἀκοαῖς ἔπασχέ τις εἰς ἐξομολόγησιν ἑνὸς 
ἄρτου, καὶ ἵνα μηνύσῃ δράκα μίαν κεκρυμμένην ἀλ- 

φίτων. «436» oí βασανισταὶ δ᾽ οὐκ ἐπείνων (καὶ γὰρ 

ἧττον ἂν ὠμὸν ἦν τὸ μετ᾽ ἀνάγκης), γυμνάζοντες δὲ 
τὴν ἀπόνοιαν καὶ προπαρασχευάξοντες αὑτοῖς εἰς τὰς 

15 ἑξῆς ἡμέρας ἐφόδια. «44931» τοῖς δ᾽ ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων 

φρουρὰν νύχτωρ ἐξερπύσασιν ἐπὶ λαχάνων συλλογὴν 

ἀγρίων καὶ πόας ὑπαντῶντες, ὅτ᾽ ἤδη διαπεφευγέναι 

τοὺς πολεμίους ἐδόκουν, ἀφήρπαξον τὰ κομισϑέντα" 

{4885 xoi πολλάκις ἱχετευόντων καὶ τὸ φρικτὸν ἐπι- 

90 χαλουμένων ὄνομα τοῦ $500, μεταδοῦναί τι μέρος 

αὐτοῖς ὧν κινδυνεύσαντες ἤνεγχαν. οὐδ᾽ ὁτιοῦν μετέ- 

δοσαν᾽ ἀγαπητὸν δ᾽ ἦν τὸ μὴ καὶ προσαπολέσϑαι σε- 

συλημένον. 

(4895 οἵ μὲν δὴ ταπεινότεροι τοιαῦτα πρὸς τῶν 

:5 δορυφόρων ἔπασχον, οἱ δ᾽ ἐν ἀξιώματι καὶ πλούτῳ 

πρὸς τοὺς τυράννους ἀνήγοντο. τούτων oi μὲν ἐπι- 
βουλὰς ψευδεῖς ἐπικαλούμενοι διεφϑείροντο, οἱ δ᾽ ὡς 

προδιδοῖεν Ῥωμαίοις τὴν πόλιν. τὸ δ᾽ ἑτοιμότατον 

ἣν μηνυτής τις ὑπόβλητος ὡς αὐτομολεῖν διεγνωκό- 

80 τῶν. {440) ὁ δ᾽ ὑπὸ Σίμωνος γυμνωϑεὶς πρὸς Ἰωάν- 
νην ἀνεπέμπετο, καὶ τῶν ὑπὸ ᾿Ιωάννου σεσυλημένων 

4 
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ὁ Σίμων μετελάμβανεν" ἀντιπρούπινον δ᾽ ἀλλήλοις τὸ 
αἷμα τῶν δημοτῶν. καὶ τὰ πτώματα τῶν ἀϑλίων διε- 

μερίξοντο. «441» καὶ τοῦ μὲν χρατεῖν στάσις ἦν ἐν 
ἀμφοτέροις, τῶν δ᾽ ἀσεβημάτων ὁμόνοια" καὶ γὰρ ὃ 

μὴ μεταδοὺς τῶν ἀλλοτρίων κακῶν ϑατέρῳ μονοτρό- 5 

πῶς ἐδόκει πονηρός, καὶ ὃ μὴ μεταλαβὼν ὡς ἀγαϑοῦ 

τινὸς ἤλγει τὸν νοσφισμὸν τῆς ὠμότητος. 

5 — (4425 καϑ' ἕκαστον μὲν οὖν ἐπεξιέναι τὴν παρα- 
νομίαν αὐτῶν ἀδύνατον, συνελόντι δ᾽ εἰπεῖν, μήτε πό- 

λιν ἄλλην τοιαῦτα πεπονϑέναν μήτε γενεὰν ἐξ αἰῶνος i0 
γεγονέναι κακίας γονιμωτέραν, (448) οἵ ye τελευταῖον 

καὶ τὸ γένος ἐφαύλιξον τῶν Ἑβραίων. ὡς ἧττον ἀσε- 

βεῖς δοκοῖεν πρὸς ἀλλοτρίους, ἐξωμολογήσαντο δ᾽ ὅπερ 

ἦσαν εἷναι δοῦλοι καὶ συνήλυδες καὶ νόϑα τοῦ ἔϑνους 

φϑάρματα. (4445 τὴν μέν ye πόλιν ἀνέτρεψαν αὐτοί, 

Ῥωμαίους δ᾽ ἄχοντας ἠνάγκασαν ἐπιγραφῆναι 6xv- 

ϑρωπῷ κατορϑώματι, καὶ μόνον οὐχ εἵλκυσαν ἐπὶ τὸν 
ναὸν βραδῦνον τὸ πῦρ. «445» ἀμέλει καιόμενον ἐκ 

τῆς ἄνω πόλεως ἀφορῶντες οὔτ᾽ ἤλγησαν οὔτ᾽ ἐδά- 
κρυσαν, ἀλλὰ ταῦτα τὰ πάϑη παρὰ Ῥωμαίοις εὑρέϑη. 

11 4446» καὶ ταῦτα μὲν κατὰ χώραν ὕστερον μετ᾽ 

ἀποδείξεως τῶν πραγμάτων ἐροῦμεν: Τίτῳ δὲ τὰ μὲν 

χώματα προύκοπτε, καίτοι πολλὰ κακουμένων ἀπὸ τοῦ 

τείχους τῶν στρατιωτῶν, πέμψας δ᾽ αὐτὸς μοῖραν τῶν 

ἱππέων ἐκέλευσε τοὺς κατὰ τὰς φάραγγας ἐπὶ Gvyxo- ss 

μιδῇ τροφῆς ἐξιόντας ἐνεδρεύειν. (447 ἦσαν δέ τινες 

μὲν καὶ τῶν μαχίμων, οὐκέτι διαρκούμενοι ταῖς ἄρπα- 

γαῖς, τὸ δὲ πλέον ἐκ τοῦ δήμου πένητες, οὃς αὐτομο- 
λεῖν ἀπέτρεπε τὸ περὶ τῶν οἰκείων δέος (448) οὔτε 

γὰρ λήσεσϑαι τοὺς στασιαστὰς ἤλπιξον μετὰ γυναικῶν so 

καὶ παιδίων διαδιδράσχοντες. καὶ καταλιπεῖν ταῦτα 

μ᾿ 5 

τῷ 0 
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τοῖς λῃσταῖς οὐχ ὑπέμενον ὑπὲρ αὐτῶν σφαγησόμενα. 

(4495 τολμηροὺς δὲ πρὸς τὰς ἐξόδους ὃ λιμὸς ἐποίει, 

καὶ κατελείπετο μὴ λανθάνοντας τοὺς πολεμίους ἁλίσ- 

᾿ς χεσϑαι. λαμβανόμενοι δὲ κατ᾽ ἀνάγκην ἠμύνοντο δέει 

5 τῆς κολάσεως, καὶ μετὰ μάχην ἱχετεύειν ἄωρον ἐδόκει. 

μαστιγούμενοι δὴ καὶ προβασανιξόμενοι τοῦ ϑανάτου 

πᾶσαν αἰκίαν, ἀνεσταυροῦντο τοῦ τείχους ἀντικρύ. 

(4505 Τίτῳ μὲν οὖν ORE τὸ πάϑος κατεφαίνετο, 

πεντακοσίων ἑκάστης ἡμέρας, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ πλειόνων 

a0 ἁλισκομένων, οὔτε δὲ τοὺς βίᾳ ληφϑέντας ἀφεῖναι 

ἀσφαλές, καὶ φυλάττειν τοσούτους φρουρὰν τῶν φυ- 

 Λλαξόντων ἑώρα τό ys μὴν πλέον οὐκ ἐκώλυε. τάχ᾽ 

j ἂν ἐνδοῦναι πρὸς τὴν ὄψιν ἐλπίσας αὐτούς, εἰ μὴ 

- παραδοῖεν, ὅμοια πεισομένους. «451» προσήλουν δ᾽ 

15 of στρατιῶται δι᾽ ὀργὴν καὶ μῖσος τοὺς ἁλόντας ἄλ- 

λον ἄλλῳ σχήματι πρὸς χλεύην. καὶ διὰ τὸ πλῆϑος 

χώρα τ᾽ ἐνέλειπε τοῖς σταυροῖς καὶ σταυροὶ τοῖς σώ- 

μασιν. 

(4525 οἵ στασιασταὶ δὲ τοσοῦτον ἀπεδέησαν τοῦ 

20 μεταβαλέσϑαι πρὸς τὸ πάϑος, ὥστε καὶ τοὐναντίον 

αὐτοὶ σοφίσασϑαι πρὸς τὸ λοιπὸν πλῆϑος. Mq σύ- 

ροντὲς γὰρ τοὺς τῶν πεευνόίων οἰκείους ἐπὶ τὸ τεῖχος 

καὶ τῶν δημοτῶν τοὺς ἐπὶ πίστιν ὡρμημένους. οἷα 

πάσχουσιν οἵ Ῥωμαίοις προσφεύγοντες ἐπεδείκνυσαν, 

25 καὶ τοὺς κρεμαμένους ἵχέτας ἔλεγον, οὐκ αἰχμαλώτους. 

(4545 τοῦτο πολλοὺς τῶν αὐτομολεῖν ὡρμημένων, μέχρι 

τἀληϑὲς ἐγνώσϑη, κατέσχεν. εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ παραχρῆμα 
διέδρασαν ὡς ἐπὶ βέβαιον τιμωρίαν, ἀνάπαυσιν ἡγού- 

μενον τὸν ἐκ τῶν πολεμίων ϑάνατον ἐν λιμοῦ συγκρίσει. 

80 (4555 πολλοὺς δὲ xol χειροκοπῆσαι κελεύσας Τίτος 

τῶν ἑαλωκότων, ὡς μὴ Óoxoisv αὐτόμολοι καὶ πιστεύ- 
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οὐντὸ διὰ τὴν συμφοράν, εἰσέπεμψε πρὸς τὸν To&vvqv 

καὶ τὸν Σίμωνα, {φά4ῦθ» νῦν γ᾽ ἤδη παύσασϑαι παρ- 

«uvüv, καὶ μὴ πρὸς ἀναίρεσιν τῆς πόλεως αὐτὸν βιά- 

ξεσϑαι. κερδῆσαι δ᾽ ἐκ τῆς ἐν ὑστάτοις μεταμελείας — 

τάς τ᾽ αὐτῶν ψυχὰς καὶ τηλικαύτην πατρίδα καὶ ναὸν 5 
ἀκοινώνητον ἄλλοις. «X401» περιὼν δὲ τὰ χώματα — 

τοὺς ἐργαζομένους ἅμα κατήπειγεν, ὡς οὐκ εἰς μακρὰν 

ἀκολουϑήσων ἔργοις τῷ λόγῳ. (4D8» πρὸς ταῦτα αὐ — 

τόν τ᾽ ἐβλασφήμουν ἀπὸ τοῦ τείχους Καίσαρα καὶ τὸν -. 

πατέρα αὐτοῦ, καὶ τοῦ μὲν ϑανάτου καταφρονεῖν ἐβόων 19. 

(ὑσῆσθαι γὰρ αὐτὸν πρὸ δουλείας KDE, ἐργάσεσϑαν — 

' ὅσ᾽ ἂν δύνωνται κακὰ Ῥωμαίους ἕως ἂν ἐμπνέωσι, 

μρ δ ο δ᾽ οὐ μέλειν τοῖς ὡς αὐτός φησιν ἀπολου- 

μένοις. καὶ ναὸν ἀμείνω τούτου τῷ ϑεῷ τὸν κόσμον 

εἶναι. (4595 σωϑήσεσϑαί ye μὴν καὶ τοῦτον ὑπὸ τοῦ 1:5 
κατοικοῦντος, ὃν καὶ αὐτοὶ σύμμαχον ἔχοντες πᾶσαν 

χλευάξειν ἀπειλὴν ὑστεροῦσαν ἔργων" τὸ γὰρ τέλος 

εἶναι τοῦ ϑεοῦ. τοιαῦτα ταῖς λοιδορέαις ἀναμίδσγοντες, | 

| ἐκεκράγεσαν. 

(4605 ἐν δὲ τούτῳ καὶ ὃ ̓ Επιφανὴς ᾿Δντίοχος παρ- za 
ἤν. ἄλλους 9' ὁπλίτας συχνοὺς ἔχων καὶ περὶ αὑτὸν 

στῖφος Μακεδόνων καλούμενον. ἥλικας πάντας. ὑψη- 

AoUc, ὀλίγον ὑπὲρ ἀντέίπαιδας. τὸν Μακεδονικὸν τρό- 

πον ὡπλισμένους ve καὶ πεπαιδευμένους, ὅϑεν καὶ τὴν 

ἐπίκλησιν εἶχον, ὑστεροῦντες oí πολλοὶ τοῦ γένους. 95 

«461» εὐδαιμονῆσαι γὰρ μάλιστα τῶν ὑπὸ Ῥωμαίοις 

βασιλέων τὸν Κομμαγηνὸν συνέβη πρὶν γεύσασϑαι με- 

ταβολῆς᾽ ἀπέφηνε δὲ κἀκεῖνος ἐπὶ γήρως ὡς οὐδένα 

χρὴ λέγειν πρὸ ϑανάτου μακάριον. {402) ἀλλ᾽ ὅ γε 

παῖς ἀκμάζοντος αὐτοῦ τηνικαῦτα παρὼν ϑαυμάζξειν so 

ἔφασκε τί δήποτε Ῥωμαῖοι κατοχνοῖεν προσιέναι τῷ 
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( τεέχει. πολεμιστὴς δέ τις αὐτὸς ἦν καὶ φύσει παρά- 
— βολος, κατά τὸ τὴν ἀλκὴν τοσοῦτος ὡς ὀλίγῳ τὰ τῆς 

τόλμης διαμαρτάνειν. (4635 μειδιάσαντος δὲ τοῦ Τί- 
του καὶ «κοινὸς ὃ πόνος“ εἰπόντος, ὡς εἶχεν ὥρμησεν 

5 ὃ ᾿Δντίοχος μετὰ τῶν Μακεδόνων πρὸς τὸ τεῖχος. 
(4645 αὐτὸς μὲν οὖν διά τ᾽ ἰσχὺν xol κατ᾽ ἐμπειρίαν 
ἐφυλάττετο τὰ τῶν ᾿Ιουδαίων βέλη. τοξευόντων εἰς 
αὐτούς, τὰ μειράκια δ᾽ αὐτῷ συνετρίβη πάντα πλὴν 

ὀλίγων" διὰ γὰρ αἰδῶ τῆς ὑποσχέσεως προσεφιλονέκει 

τὸ μαχόμενα. (46505 xol τέλος ἀνεχώρουν τραυματίαι 

πολλοί, συννοοῦντες ὅτι καὶ τοῖς ἀληϑῶς Μακεδόσιν, 

εἰ μέλλοιεν κρατεῖν, δέοι τῆς ᾿4λεξάνδρου τύχης. 

(466» τοῖς δὲ ἹΡωμαέοις ἀρξαμένοις δωδεκάτῃ μη- 

νὸς ᾿Αρτεμισίου συνετελέσϑη τὰ χώματα μόλις. ἐνάτῃ 

is καὶ εἰκάδι. τὰς δεχεπτὰ συνεχῶς πονουμένων ἡμέρας. 

«401.» μέγιστα γὰρ ἐχώσϑη τὰ τέτταρα, καὶ ϑάτερον 

μὲν τὸ ἐπὶ τὴν ᾿άντωνίαν ὑπὸ τοῦ πέμπτου τάγματος 

ἐβλήϑη κατὰ μέσον τῆς Στρουϑίου καλουμένης xoAvgu- 

βήϑροας, τὸ δ᾽ ἕτερον ὑπὸ τοῦ δωδεκάτου διεστὸς ὅσον 

90 εὖ πήχεις εἴκοσι. {4685 τῷ δεκάτῳ δὲ τάγματι, διεέ- 
χοντν πολὺ τούτων, κατὰ τὸ βόρειον κλῖμα τοὔργον ἦν 
καὶ κολυμβήϑραν ᾿Δμύγδαλον προσαγορευομένην τού- 

vov δὲ τὸ πεντεκαιδέχατον ἀπὸ τριάκοντα πήχεων 
ἐχώννυ κατὰ τὸ τοῦ ἀρχιερέως μνημεῖον. (4695 προσ- 

95 ἀγομένων δ᾽ ἤδη τῶν ὀργάνων ὃ μὲν ᾿Ιωάννης ἔνδο- 

ϑεν ὑπορύξας τὸ κατὰ τὴν ᾿Αντωνίαν μέχρι τῶν χω- 

μάτων διάστημα, καὶ διαλαβὼν σταυροῖς τοὺς ὑπονό- 

μους, ἀνακρίμνησι τἄργα, πέττῃ δὲ καὶ ἀσφάλτῳ 
διακεχριμένην ὕλην sioxouícag ἐνίησι πῦρ. (A10) καὶ 

80 τῶν σταυρῶν ὑποχαέντων ij τε. διῶρυξ ἐνέδωκεν ἀϑοόα, 

καὶ μετὰ μεγίστου ψόφου κατεσείσϑη τὰ σώματα εἰς 
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αὐτήν. {411} τὸ μὲν οὖν πρῶτον μετὰ τοῦ xovioo- 
τοῦ καπνὸς ἠγείρετο βαϑύς, πνιγομένου τῷ πτώματι 

τοῦ πυρός" τῆς δὲ ϑλιβούσης ὕλης διαβιβρωσκομένης 

ἤδη φανερὰ φλὸξ ἐρρήγνυτο. (4125 καὶ τοῖς Ρωμαίοις 

ἔχπληξις μὲν πρὸς τὸ αἰφνέδιον, ἀϑυμία δὲ πρὸς τὴν 

ἐπίνοιαν ἐμπίπτει. καὶ κρατήσειν οἰομένοις ἤδη τὸ 

συμβὰν καὶ πρὸς τὸ μέλλον ἔψυξε τὴν ἐλπίδα" τὸ δ᾽ 

ἀμύνειν ἀχρεῖον ἐδόκει πρὸς τὸ πῦρ. καὶ εἰ σβεσϑείη, 

τῶν χωμάτων καταποϑέντων. 

(41835 μετὰ δ᾽ ἡμέρας δύο καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιτί- 

ϑενται χώμασιν oí περὶ τὸν Σίμωνα καὶ γὰρ δὴ 

π΄ - 

προσαγαγόντες ταύτῃ τὰς ἑλεπόλεις οἵ Ῥωμαῖοι διέσειον 

ἤδη τὸ τεῖχος. (4145 Τεφϑαῖος δέ τις ἀπὸ Γαρσὶς 

πόλεως τῆς Γαλιλαίας. καὶ Μεγάσσαρος τῶν βασιλι- 

κῶν καὶ Μαριάμμης ϑεράπων, us9" ὧν ᾿4διαβηνός τις 

υἱὸς Ναβαταίου, τοὔνομα κληϑεὶς ἀπὸ τῆς τύχης Χα- 

γείρας. ὅπερ σημαίνει χωλός, ἁρπάσαντες λαμπάδας 

προυπήδησαν ἐπὶ τὰς μηχανάς. {41ῦ» τούτων τῶν 

ἀνδρῶν οὔτε τολμηρότεροι κατὰ τόνδε τὸν πόλεμον 

éx τῆς πόλεως ἐφάνησαν οὔτε φοβερώτεροι" «416» 

χαϑάπερ γὰρ εἰς φίλους ἐχτρέχοντες, οὐ πολεμίων 

στῖφος. οὔτ᾽ ἔδεισαν οὔτ᾽ ἐμέλλησαν οὔτ᾽ ἀπέστησαν, 

ἀλλὰ διὰ μέσων ἐνθορόντες τῶν ἐχϑρῶν ὑφῆψαν τὰς 

μηχανάς, (417) βαλλόμενοι δὲ καὶ τοῖς ξίφεσιν ἀνω- 

ϑούμενον πάντοϑεν οὐ πρότερον éx τοῦ κινδύνου 

μετεχινήϑησαν ἢ δράξασϑαι τῶν ὀργάνων τὸ πῦρ. 

«4185 αἰρομένης δ᾽ ἤδη τῆς φλογὸς Ρωμαῖοι μὲν ἀπὸ 

τῶν στρατοπέδων συνϑέοντες ἐβοήϑουν, ᾿Ιουδαῖοι δ᾽ ἐκ 

τοῦ τείχους ἐκώλυον καὶ τοῖς σβεννύειν πειρωμένοις 

συνεπλέκοντο, κατὰ μηδὲν τῶν ἰδίων φειδόμενοι 60- 

μάτων. «4195 καὶ o? μὲν εἷλκον ἐκ τοῦ πυρὸς τὰς 
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ἑλεπόλεις, τῶν ὑπὲρ αὐτὰς γέρρων φλεγομένων, oí δὲ 
᾿Ιουδαῖοι καὶ διὰ τῆς φλογὸς ἀντελαμβάνοντο. καὶ τοῦ 

σιδήρου ξέοντος δραττόμενοι τοὺς κριοὺς οὐ μεϑέεσαν. 

διέβαινε δ᾽ ἀπὸ τούτων ἐπὶ τὰ χώματα τὸ πῦρ, καὶ 

5 τοὺς ἀμύνοντας προυλάμβανεν. (4805 ἐν τούτῳ δ᾽ οἵ 
μὲν Ῥωμαῖοι κυκλούμενοι τῇ φλογὶ καὶ τὴν σωτηρίαν 

τῶν ἔργων ἀπογνόντες ἀνεχώρουν ἐπὶ τὰ στρατόπεδα, 

(4815 Ιουδαῖοι δὲ προσέκειντο πλείους ἀεὶ γινόμενοι, 

τῶν ἔνδοϑεν προσβοηϑούντων, καὶ τῷ κρατεῖν τεϑαρ- 

10 θηχότες ἀταμιεύτοις ἐχρῶντο ταῖς δρμαῖς, προελθόντες 

ὃὲ μέχρι τῶν ἐρυμάτων ἤδη συνεπλέκοντο τοῖς φρου- 

ροῖς. (482) τάξις δ᾽ ἐστὶν ἐκ διαδοχῆς ἱσταμένη πρὸ 

τοῦ στρατοπέδου, καὶ δεινὸς ἐπ᾽ αὐτῇ Ρωμαίων νόμος, 

τὸν ὑποχωρήσαντα xo9' ἣν δήποτ᾽ οὖν αἰτίαν ϑνήσκειν. 

15 (488) οὗτοι τοῦ μετὰ κολάσεως τὸν μετ᾽ ἀρετῆς ϑάνα- 

τον προχρίναντες ἵστανται, καὶ πρὸς τὴν τούτων ἀνάγ- 

xqv πολλοὶ τῶν τραπέντων ἐπεστράφησαν αἰδούμενοι. 
(4845 διαϑέντες δὲ καὶ τοὺς ὀξυβελεῖς ἐπὶ τοῦ τεί- 
χους εἶργον τὸ προσγιγνόμενον πλῆϑος ἐκ τῆς πόλεως, 

20 οὐδὲν εἰς ἀσφάλειαν ἢ φυλακὴν τῶν σωμάτων προ- 
νοουμένους᾽ συνεπλέκοντο γὰρ oí ᾿Ιουδαῖοι τοῖς προσ- 

τυχοῦσι. καὶ ταῖς αἰχμαῖς ἀφυλάκτως ἐμπίπτοντες 
αὐτοῖς τοῖς σώμασι τοὺς ἐχϑροὺς ἔπαιον. (48D) οὔτε 
δ᾽ ἔργοις αὐτοὶ πλέον ἢ τῷ ϑαρρεῖν περιῆσαν, καὶ 

:5 Ῥωμαῖοι τῇ τόλμῃ πλέον εἶκον ἢ τῷ κακοῦσϑαι. 
(4865 παρῆν δ᾽ ἤδη ὃ Καῖσαρ ἀπὸ τῆς ᾿ἀντωνίας, 

ὅπου κεχώριστο καταδσκεπτόμενος τόπον ἄλλοις χώμασι" 

καὶ πολλὰ τοὺς στρατιώτας φαυλίσας. εἰ κρατοῦντες 

τῶν πολεμίων τειχῶν κινδυνεύουσι τοῖς ἰδίοις, καὶ 

80 πολιορχουμένων ὑπομένουσιν αὐτοὶ τύχην, ὥσπερ éx 
δεσμωτηρίου xc«9' αὑτῶν Ιουδαίους ἀνέντες, περιῇεν 
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μετὰ τῶν ἐπιλέκτων κατὰ πλευρὰ τοὺς πολεμίους αὐτός. 

(481) ot ὃδ χατὰ στόμα παιόμενοι καὶ πρὸς τοῦτον 

ἐπιστραφέντες ἐκαρτέρουν. μιγείσης δὲ τῆς παρατάξεως 
ὁ μὲν κονιορτὸς τῶν ὀμμάτων, ἡ κραυγὴ δὲ τῶν ἀκοῶν 
ἐπεκράτει. καὶ οὐδετέρῳ παρῆν ἔτι τεκμήρασθαι τὸ 5 
ἐχϑρὸν ἢ τὸ φέλειον. (4885 ᾿Ιουδαέων δ᾽ οὐ τοσοῦτον 
ἔτε κατ᾽ ἀλκὴν ὅσον ἀπογνώδει σωτηρίας παραμενόν- 

τῶν. καὶ Ῥωμαίους ἐτόνωσεν αἰδὼς δόξης τε καὶ τῶν 

ὅπλων καὶ προχινδυνεύοντος Καίδαρος, (4895 ὥστε 

uot δοκοῦσι τὰ τελευταῖα δι᾿ ὑπερβολὴν ϑυμῶν κἂν i 

ὅλον ἁρπάσαι τὸ τῶν Ἰουδαίων πλῆϑος, εἰ μὴ τὴν 

ῥοπὴν τῆς παρατάξεως φϑάσαντες ἀνεχώρησαν εἰς τὴν 

πόλεν. 

{490) διεφρϑαρμένων δὲ τῶν χωμάτων “Ρωμαῖοι 
μὲν ἦσαν ἐν ἀϑυμίαις, τὸν μαχρὸν κάματον ἐπὶ μιᾶς 15 

ὥρας ἀπολέσαντες" καὶ πολλοὶ μὲν ταῖς συνήϑεσε uy- 

12 χαναῖς ἀπήλπιξον ἁλώσεσϑαι τὴν πόλιν, (4915 Τέτος 

0$ μετὰ τῶν ἡγεμόνων ἐβουλεύετο. καὶ τοῖς μὲν ϑερ- 
μοτέροις ἐδόκει πᾶσαν προσάγοντα τὴν δύναμεν ἀπο- 

πειρᾶσϑαν τοῦ τείχους Día: (492» μέχρι μὲν γὰρ νῦν 30 

ἀπόσπασμα ᾿Ιουδαίοις τῆς δτρατιᾶς συμπεπλέχϑαι, 

προσιόντων δ᾽ ἀϑρόων οὐδὲ τὴν ἔφοδον οἴσειν" wwra- 
χωσϑήσεσϑαι γὰρ ὑπὸ τῶν βελῶν. (4995 τῶν δ᾽ ἀσφα- 

λεστέρων ot μὲν καὶ τὰ χώματα ποιεῖν πάλιν, ot δὲ 
καὶ δίχα τούτων προσκαϑέξζεσϑαι, μόνον παραφυλάτ- ss 

τοντας τάς v ἐξόδους αὐτῶν καὶ τὰς εἰσκομιδὰς τῶν 

ἐπιτηδείων, παρήνουν, χαὶ τῷ λιμῷ καταλείπειν τὴν 
πόλιν, μηδὲ συμπλέχεσϑαι κατὰ χεῖρα τοῖς πολεμίοις" 

{494) ἄμαχον γὰρ εἶναι τὴν ἀπόγνωσιν. οἷς εὐχὴ μὲν 
τῷ σιδήρῳ πεδεῖν, ἀπόκειται δὲ καὶ δίχα τούτου πάϑος so 

χαλεπώτερον. (495) αὐτῷ δὲ τὸ μὲν ἀργεῖν καϑόλου 
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μετὰ τοσαύτης δυνάμεως οὐκ ἐδόκει πρέπειν, καὶ τὸ 

μάχεσϑαι περιττὸν πρὸς ἀλλήλων φϑαρησομένοιφ᾽ 

(496» βάλλεσϑαι δὲ χώματα δύσεργον ἀπέφαινεν ὕλης 
ἀπορίᾳ, καὶ τὸ παραφυλάττειν τὰς ἐξόδους δυσεργό- 

5 τερον. κυκλώσασϑαί ve γὰρ τῇ στρατιᾷ τὴν πόλιν διὰ 

τὸ μέγεϑος καὶ δυσχωρίαν οὐκ εὐμαρὲς εἶναι, καὶ 

σφαλερὸν ἄλλως πρὸς τὰς ἐπιϑέσεις᾽ {491) τῶν δὲ 

φανερῶν φυλαττομένων ἀφανεῖς ἐπινοεῖσϑαι ᾿Ιουδαίοις 

ὁδοὺς κατά τ᾽ ἀνάγκην καὶ δι᾽ ἐμπειρίαν. εἰ δέ τι 
10 λάϑρα παρειδκομίζοιτο, τριβὴν ἔσεσϑαι πλείω τῇ πο- 

λιορκίᾳ, {498) δεδιέναι ve μὴ τὴν δόξαν τοῦ κατορ- 

ϑώματος αὐτῷ τὸ μῆκος ἐλαττώσῃ τοῦ χρόνου᾽ τούτῳ 
μὲν γὰρ εἶναι πᾶν ἀνύσιμον, πρὸς δὲ τῆς εὐκλείας 
τὸ τάχος. 4499» δεῖν ys μήν, εἰ καὶ τῷ τάχει μετ᾽ 

15 ἀσφαλείας βούλοιτο χρήσασϑαι, περιτειχίξειν ὅλην τὴν 
πόλιν. μόνως γὰρ ἂν οὕτως πάσας ἀποφράξαι τὰς 

ἐξόδους, καὶ Ἰουδαίους ἢ πρὸς ἅπαντ᾽ ἀπογνόντας τὴν 

σωτηρίαν παραδώσειν τὴν πόλιν, ἢ λιμώττοντας χειρω- 

ϑήσεσϑαι ῥαδίως. «500» οὐδὲ γὰρ ἠρεμήσειν αὐτὸς 

- φἄλλως. ἀλλὰ καὶ τῶν χωμάτων ἐπιμελήσεσϑαι πάλιν, 

χρώμενος τοῖς κωλύουσιν ἀτονωτέροις. «501» si δέ 

τῷ μέγα δοκεῖ καὶ δυσήνυτον τοὔργον, χρῆναι σκοπεῖν 

ὡς οὔτε Ῥωμαίοις τι μικρὸν ἐνεργεῖν πρέπει, καὶ δίχα 

πόνου κατορϑοῦν τι τῶν μεγάλων οὐδενὶ ῥάδιον ἀλλ᾽ 
s; ἢ ϑεῷ μόνῳ. 

(5095 τούτοις πείσας τοὺς ἡγεμόνας διανέμειν ἐκέ- 

λευσε τὰς δυνάμεις ἐπὶ τοὔργον. δρμὴ δέ τις ἐμπίπτει 

δαιμόνιος τοῖς στρατιώταις. καὶ μερισαμένων τὸν πε- 

oíBoAov οὐ μόνον τῶν ταγμάτων ἦν ἔρις, (5095 ἀλλὰ 
50 χαὺ τῶν ἐν αὐτοῖς τάξεων πρὸς ἀλλήλας" καὶ στρα- 

τιώτης μὲν δεκαδάρχην, δεκαδάρχης δὲ ἑκατοντάρχην, 
ΤΟΞΈΡΗῦΞ. VI. 5 
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οὗτος δ᾽ ἐσπούδαξεν ἀρέσασϑαι χιλίαρχον. τῶν δὲ 
χιλιάρχων ἐπὶ τοὺς ἡγεμόνας ἔτεινεν ἡ φιλοτιμία, καὶ 

τῶν ἡγεμόνων τὴν ἅμιλλαν ἐβράβευε Καῖσαρ᾽ περιιὼν 

γὰρ αὐτὸς ἑκάστης ἡμέρας πολλάκις ἐπεσκόπει τοὖρ- 

«49v. «9045 ἀρξάμενος δ᾽ ἀπὸ τῆς ᾿Φσσυρίων παρεμ- 

βολῆς, x«9' ἣν αὐτὸς ἐστρατοπεδεύετο. ἐπὶ τὴν κατω- 

τέρω καινόπολιν ἦγε τὸ τεῖχος, ἔνϑεν διὰ τοῦ Κεδρῶνος 

ἐπὶ τὸ ᾿Ελαιῶν ὄρος. «D0D») εἶτ᾽ ἀνακάμπτων κατὰ 
μεσημβρίαν περιλαμβάνει τὸ ὄρος ἄχρι τῆς Περιστε- 

ρῶνος καλουμένης πέτρας, τόν 9' ἑξῆς λόφον ὃς ἐπί- 

χειται τῇ κατὰ τὴν Σιλωὰμ φάραγγι, «κἀκεῖθεν ἐκκλί- 

νας πρὸς δύσιν εἰς τὴν τῆς Πηγῆς κατῇει φάραγγα. 

(5065 us8' ἣν ἀναβαίνων κατὰ τὸ ᾿άνάνου τοῦ ἀρ- 

χιερέως uvqustov, καὶ διαλαβὼν τὸ ὄρος ἔνϑα Πομπήιος 

ἐστρατοπεδεύσατο. πρὸς κλῖμα βόρειον ἐπέστρεφε, 

(501» xal προελϑὼν μέχρι κώμης τινός (ρεβίνϑων 

οἶκος καλεῖται), καὶ μετ᾽ ἐχείνην τὸ Ἡρώδου μνημεῖον 

περισχών, κατ᾽ ἀνατολὴν τῷ ἰδίῳ στρατοπέδῳ συνῆπ- 

τὲεν ὅϑεν ἤρξατο. (008) τὸ μὲν οὖν τεῖχος ἑνὸς δέοντος 

, Μὰ 

5 ' 

τετταράκοντα σταδίων qv, ἔξωϑεν δ᾽ αὐτῷ προσῳκοδο- 20 

ήϑη τρισκαίδεκα φρούρια᾽ καὶ τούτων οἵ κύκλοι δέκα 

συνηριϑμοῦντο σταδίων. «509» τρισὶ δ᾽ φκοδομήϑη 

τὸ πᾶν ἡμέραις, ὡς τὸ μὲν ἔργον μηνῶν εἶναι ἄξιον, 
τὸ δὲ τάχος ἡττῆσϑαι πίστεως. «010» περικλείσας δὲ 

τῷ τείχει τὴν πόλιν, καὶ δύναμιν τοῖς φρουρίοις ἐγκα- 25 

ταστήσας. τὴν μὲν πρώτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς πε- 

ριιὼν αὐτὸς ἐπεσκέπτετο, τὴν δευτέραν δ᾽ ἐπέτρεψεν 

᾿Αλεξάνδρῳ, τὴν τρίτην δ᾽ ἔλαχον οἵ τῶν ταγμάτων 

ἡγεμόνες. («9115 διεκληροῦντο δ᾽ οἵ φύλακες τοὺς 

ὕπνους, καὶ δι᾿ ὅλης νυχτὸς περιῇσαν χατὰ τὰ δια- so 

στήματα τῶν φρουρίων. 
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(5125 Ἰουδαίοις δὲ μετὰ τῶν ἐξόδων ἀπεκόπη πᾶσα 8 
σωτηρίας ἐλπές, καὶ βαϑύνας ἑαυτὸν ὃ λιμὸς κατ᾽ οἵ- 

xove x«i γενεὰς τὸν δῆμον ἐπεβόσκετο. «D18» xal 

τὰ μὲν τέγη πεπλήρωτο γυναικῶν καὶ βρεφῶν λελυ- 

5 μένων. oí στενωποὶ δὲ γερόντων νεκρῶν. παῖδες δὲ. 

καὶ νεανίαι διοιδοῦντες ὥσπερ εἴδωλα κατὰ τὰς ἀγο- 

ρὰς ἀνειλοῦντο, καὶ κατέπιπτον ὕπῃ τινὰ τὸ πάϑος 

καταλαμβάνοι. (0814) ϑάπτειν. δὲ τοὺς προσήκοντας 

οὔτ᾽ ἴσχυον oí κάμνοντες. καὶ τὸ διδυτονοῦν ὥκνει 

10 διά τὲ τὸ πλῆϑος τῶν νεχρῶν καὶ τὸ κατὰ σφᾶς ἄδη- 

λον᾽ πολλοὶ γοῦν τοῖρ ὑπ’ αὐτῶν ϑαπτομένοις ἐπαπ- 

ἔϑνησκον. πολλοὶ δ᾽ ἐπὶ τὰς ϑήκας, πρὶν ἐπιστῆναι τὸ 

χρεών, προῆλθον. (515) οὔτε δὲ ϑρῆνος ἐν ταῖς 

συμφοραῖς οὔτ᾽ ὀλοφυρμὸς ἦν. ἀλλ᾽ ὃ λιμὸς ἤλεγχε 
χό τὰ πάϑη. ξηροῖς γὰρ τοῖς ὄμμασι καὶ δεσηρόδσι τοῖς 

στόμασιν oí δυσϑανατῶντες ἐφεώρων τοὺς φϑάσαντας 

ἀναπαύσασϑαι, βαϑεῖα δὲ τὴν πόλιν περιεῖχε σιγὴ καὶ 

νὺξ ϑανάτου γέμουσα, καὶ τούτων οἱ λῃσταὶ χαλεπώ- 

τεροι. (016) τυμβωρυχοῦντες γοῦν τὰς οἰκίας ἐσύλων 

20 τοὺς νεχρούς, καὶ τὰ κατακαλύμματα τῶν σωμάτων 

PEN" 

περισπῶντες μετὰ γέλωτος ἐξῇσαν, τάς τ᾽ ἀκμὰς τῶν 

ξιφῶν ἐδοκίμαξον ἐν τοῖς πτώμασι. καί τινας τῶν ἐρ- 

ριμμένων ἔτι ξῶντας διήλαυνον ἐπὶ πείρᾳ τοῦ σιδή- 

ρου. «€D11» τοὺς δ᾽ ἱχετεύοντας χρῆσαι σφίσι δεξιὰν 

25 χαὶ ξίφος τῷ λιμῷ κατέλειπον ὑπερηφανοῦντες. καὶ 

τῶν ἐχπνεόντων ἕκαστος ἀτενίσας εἰς τὸν ναὸν ἀφε- 

(c, τοὺς στασιαστὰς ξῶντας ἀπολιπών. (D18» οἱ δὲ 

τὸ μὲν πρῶτον ἀπὸ τοῦ δημοσίου ϑησαυροῦ τοὺς νε- 
κροὺς ϑάπτειν ἐχέλευον, τὴν ὀσμὴν οὐ φέροντες, ἔπευϑ᾽ 

80 ὡς οὐ διήρκουν, ἀπὸ τῶν τειχῶν ἐρρίπτουν εἰς τὰς 

φάραγγας. {6819) περιιὼν δὲ ταύτας ὁ Τίτος ὡς ἐϑε- 
5* 
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ἄσατο πεπλησμένας τῶν νεκρῶν καὶ βαϑὺν ἰχῶρα uv- 

δώντων ὑπορρέοντα τῶν σωμάτων, ἐστέναξέ τε καὶ τὰς 

χεῖρας ἀνατείνας κατεμαρτύρατο τὸν Sev ὡς οὐκ εἴη 

τοὖργον αὐτοῦ. 

(5205 τὰ μὲν δὴ κατὰ τὴν πόλιν εἶχεν οὕτω, 'Po- 
uoto, δέ, μηδενὸς ἔτι τῶν στασιαστῶν ἐκτρέχοντος (ἤδη 

γὰρ καὶ τούτων ἀϑυμία καὶ λιμὸς ἐφήπτετο). πρὸς εὐ- 

ϑυμίαις ἦσαν, σίτου τ᾽ ἀφϑονίαν καὶ τῶν ἄλλων ἐπι- 
τηδείων ἐκ τῆς Συρίας χαὶ τῶν πλησίον ἐπαρχιῶν 

ἔχοντες" (5215 ἱστάμενοι δὲ πολλοὶ τοῦ τείχους πλησίον 

καὶ πολὺ πλῆϑος τῶν ἐδωδίμων ἐπιδεικνύμενοι, τῷ κατὰ 

σφᾶς κόρῳ τὸν λιμὸν τῶν πολεμίων ἐξέκαιον. (522» πρὸς 

δὲ τὸ πάϑος τῶν στασιαστῶν μηδὲν ἐνδιδόντων, Τίτος 
οἰκτείρων τὰ λείψανα τοῦ δήμου καὶ σπουδάξων τὸ γοῦν 

περιὸν ἐξαρπάσαι πάλιν ἤρχετο χωμάτων, χαλεπῶς 

μι 0 

αὐτῷ τῆς ὕλης ποριξζομένης᾽ 4528» ἡ μὲν γὰρ περὶ 
τὴν πόλιν πᾶσα τοῖς προτέροις ἔργοις ἐκκέκοπτο, συνε- 
φόρουν δ᾽ ἄλλην ἀπ᾽ ἐνενήκοντα σταδίων οἱ στρα- 
τιῶται. καὶ πρὸς μόνης ὕψουν τῆς Avrovíag κατὰ 

μέρη τέτταρα πολὺ μείζονα τῶν προτέρων χώματα. 

(5245 περιιὼν δ᾽ ὁ Καῖσαρ τὰ τάγματα, xol κατεπεί- 

γῶν τοὖργον, ἐπεδείκνυ τοῖς λῃσταῖς ὡς ἐν χερσὶν 

εἴησαν αὐτοῦ. (5255 μόνοις δ᾽ ἐκείνοις ἄρα κακῶν 

ἀπωλώλει μεταμέλεια, καὶ τὰς ψυχὰς χωρίσαντες ἀπὸ 

τῶν σωμάτων ἀμφοτέροις ὡς ἀλλοτρίοις ἐχρῶντο. (520) 

οὔτε γὰρ πάϑος αὐτῶν ἡμέρου τὴν ψυχήν, οὔτ᾽ ἀλγη- 

δὼν ἥπτετο τοῦ σώματος, οἵ γε καὶ νεκρὸν τὸν δῆμον 

ὥσπερ κύνες éomágovrov καὶ τὰ δεσμωτήρια τῶν ἀρ- 

 Qóovov ἐνεπίμπλασαν. 
(521» Σέμων γοῦν οὐδὲ ΜΜατϑίέαν, à: ὃν atiis. 

viv πόλιν, ἀβασάνιστον ἀνεῖλε. Βοηϑοῦ παῖς ἦν οὗτος 
80 
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ἐκ τῶν ἀρχιερέων, ἐν τοῖς μάλιστα τῷ δήμῳ πιστὸς 

καὶ τίμιος, {028» ὃς ὑπὸ τοῖς ξηλωταῖς κακουμένου 

τοῦ πλήϑους, οἷς ἤδη καὶ ᾿Ιωάννης προσῆν, πείϑει τὸν 
δῆμον εἰσαφεῖναι τὸν Σίμωνα βοηϑόν, οὐδὲν οὔτε προ- 

5 συνθέμενος οὔτε προσδοκήσας φαῦλον ἐξ αὐτοῦ. (5295 

παρελθὼν δ᾽ ἐκεῖνος ὡς ἐχράτηδσε τῆς πόλεως, ἐχϑρὸν 

ἐν ἴσῳ τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο καὶ τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ σύμ- 

βουλον ὡς ἂν ἐξ ἁπλότητος γεγενημένον. 4530» 

ἀχϑέντα δὲ τηνικαῦτα καὶ κατηγορούμενον τὰ τῶν 

10 Ῥωμαίων φρονεῖν καταχρίνει μὲν ϑανάτῳ, μηδ᾽ ἀπο- 

λογίας ἀξιώσας, σὺν τρισὶν υἱοῖς (ὃ γὰρ τέταρτος ἔφϑη 

διαδρὰς πρὸς Τίτον), ἱκετεύοντα δ᾽ ἀναιρεϑῆναι πρὸ 

τῶν τέκνων, καὶ ταύτην αἰτούμενον τὴν χάριν ἀνϑ᾽ ὧν 

ἀνοίξειεν αὐτῷ τὴν πόλιν, τελευταῖον ἀνελεῖν ἐκέλευ- 
15 σεν. (091) ὃ μὲν οὖν ἐν ὕψει φονευϑεῖσιν ἐπεσφάγη 

τοῖς παισίν, ἀντικρὺ Ῥωμαίων προαχϑείς᾽ οὕτω γὰρ 

ὁ Σίμων 'Avávo τῷ Βαμάδου προσέταξεν, ὃς ἦν ὠμό- 

τατος αὐτῷ τῶν δορυφόρων, ἐπειρωνευόμενος. εἴ τι 

βοηϑήσουσιν αὐτῷ πρὸς οὺὃς ἐξελϑεῖν εἵλετο. ϑάπτειν 

20 δ᾽ ἀπεῖπε τὰ σώματα. {932) μετὰ τούτους. ἱερεύς τις 

᾿Δνανίας υἱὸς Μασαμβάλου τῶν ἐπισήμων, καὶ ὃ γραμ- 

ματεὺς τῆς βουλῆς ᾿Δριστεύς, γένος ἐξ ᾿Δμμαοῦς., καὶ 

σὺν τούτοις πεντεκαίδεκα τῶν ἀπὸ τοῦ δήμου λαμ- 

πρῶν. ἀναιροῦνται. (098) τὸν δὲ τοῦ Ἰωσήπου πα- 

35 τέρα συγχλείσαντες ἐφύλαττον. κηρύττουσι δὲ μηδένα 

τῶν κατὰ τὴν πόλιν μήτε συνομιλεῖν μήτ᾽ ἐπὶ ταὐτὸ 
συναϑροίξεσϑαι., δέει προδοσίας, καὶ τοὺς συνολοφυρο- 

μένους πρὸ ἐξετάσεως ἀνήρουν. 

: (5845 ταῦϑ᾽ ὁρῶν ἸἸούδης τις υἱὸς loó0ov, τῶν 

80 ὑπάρχων τοῦ Σίμωνος εἷς ὧν καὶ πεπιστευμένος ὑπ᾽ 

| αὐτοῦ πύργον φυλάττειν. τάχα μέν τι καὶ οἴκτῳ τῶν 
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ὠμῶς ἀπολλυμένων, τὸ δὲ πλέον ἑαυτοῦ προνοίᾳ, 
συγκαλέσας τοὺς πιστοτάτους τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν δέκα, 

(5355 “μέχρι τίνος ἀνθέξομεν᾽ ἔφη “τοῖς χακοῖς; ἢ 

τίνας σωτηρίας ἔχομεν ἐλπίδας πιστοὶ πονηρῷ μέ- 

ψοντες: (58365 οὐχ ὃ μὲν λιμὸς ἤδη xo9' ἡμῶν, Ῥω- 

uto, δὲ παρὰ μικρὸν ἔνδον, Σίμων δὲ καὶ πρὸς εὐερ- 

γέτας ἄπιστος, καὶ δέος μὲν ἤδη παρ᾽ αὐτοῦ κολάσεως, 

ἡ δὲ παρὰ Ῥωμαίοις δεξιὰ βέβαιος; (D91» φέρε, πα- 

ραδόντες τὸ τεῖχος σώσωμεν ἑαυτοὺς καὶ τὴν πόλιν. 

πείσεται δ᾽ οὐδὲν δεινὸν Σίμων, ἐὰν ἀπεγνωκὼς ἕαυ- 

τοῦ τάχιον δῷ δίκην. (8585 τούτοις τῶν δέκα πει- 

σϑέντων, ὑπὸ τὴν ἕω τοὺς λοιποὺς τῶν ὑποτεταγμένων 

ἄλλον ἀλλαχόσε διέπεμψεν, ὡς μὴ φωραϑείη τι τῶν 

βεβουλευμένων. αὐτὸς δὲ περὶ τρίτην ὥραν ἀπὸ τοῦ 

πύργου τοὺς Ρωμαίους ἐκάλει. {8395 τῶν δ᾽ of μὲν 

ὑπερηφάνουν ot δ᾽ ἠπίστουν, οἵ πολλοὶ δ᾽ ὥκνουν ὡς 

μετὰ μικρὸν ἀκινδύνως ληψόμενοι τὴν πόλιν. «5405 

ἐν ὅσῳ δὲ Τίτος μετὰ τῶν ὁπλιτῶν παρῇει πρὸς τὸ 
τεῖχος. ἔφϑη γνοὺς ὁ Σίμων, καὶ μετὰ τάχους τόν τὲ 

πύργον προκαταλαμβάνει καὶ τοὺς ἄνδρας συλλαβὼν ἐν 
ὕψει τῶν Ῥωμαίων ἀναιρεῖ, καὶ πρὸ τοῦ τείχους λωβη- 

σάμενος ἔρριψε τὰ σώματα. 

(5415 x&v τούτῳ περιιὼν ᾿Ιώσηπος (οὐ γὰρ ἀνίει 

παρακαλῶν) βάλλεται τὴν κεφαλὴν λίϑῳ, καὶ παρα- 

χρῆμα πίπτει καρωϑείς. ἐκδρομὴ δ᾽ ἐπὶ τῷ πτώματι 

τῶν Ιουδαίων γίγνεται, κἂν ἔφϑη συρεὶς εἰς τὴν πό- 
Aw, & μὴ ταχέως Καῖσαρ ἔπεμψε τοὺς ὑπερασπίξοντας. 

(5425 μαχομένων δὲ τούτων ὃ ᾿Ιώσηπος μὲν αἴρεται, 
| βραχὺ τῶν πραττομένων ἐπαΐων, οἱ στασιασταὶ δ΄. ὡς 

ἀνελόντες ὃν ἐπεθύμουν μάλιστα, μετὰ χαρᾶς ἀνεβόων. 

(5435 διαγγέλλεται δ᾽ εἰς τὴν πόλιν, καὶ τὸ καταλει- 

20 

80 
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xóusvov πλῆϑος ἐπέσχεν ἀϑυμία, πεπεισμένους οἴχε- 

σϑαι τῷ ὄντι δι’ ὃν αὐτομολεῖν ἐθάρρουν. 4544» 

ἀκούσασα δ᾽ ἡ τοῦ Ἰωσήπου μήτηρ ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 
τεϑνάναι τὸν víóv, πρὸς μὲν τοὺς φύλακας ἀπὸ locve- 

510v τοῦτ᾽ ἔφη πεπεῖσθαι (καὶ γὰρ οὐδὲ ξῶντος 

ἀπολαύειν), (845) ἰδέᾳ δ᾽ ὀλοφυρομένη πρὸς τὰς 8ὲε- 

ραπαινίδας τοῦτον εἰληφέναι τῆς εὐτεχνίας ἔλεγε καρ- 

zóv, τὸ μηδὲ ϑάψαι τὸν υἱὸν ὑφ᾽ οὗ ταφήσεσϑαι 

προσεδόκησεν. (D46» ἀλλὰ γὰρ οὔτε ταύτην ἐπὶ πλέον 

10 ὠδύνα τὸ ψεῦδος οὔτε τοὺς λῃστὰς ἔϑαλπε᾽ ταχέως 

γὰρ ἐκ τῆς πληγῆς ἀνήνεγκεν ὃ ᾿Ιώσηπος, καὶ προελ- 

ϑὼν τοὺς μὲν οὐκ εἰς μακρὰν ἐβόα δίκας αὐτῷ δώσειν 

τοῦ τραύματος. τὸν δὲ δῆμον πάλιν ἐπὶ πίστιν πρου- 
καλεῖτο. (041) ϑράσος δὲ τῷ λαῷ καὶ τοῖς στασια- 

τὸ σταῖς ἔχπληξις ἐμπίπτει πρὸς τὴν ὄψιν αὐτοῦ. 

(D48» τῶν δ᾽ αὐτομόλων οἱ μὲν ὑπ᾽ ἀνάγκης ἀπὸ 
τοῦ τείχους ἐπήδων ταχέως. οἱ δὲ προϊόντες ὡς ἐπὶ 

μάχῃ μετὰ χερμάδων., ἔπειτα πρὸς τοὺς Ρωμαίους 

ἔφευγον. συνείπετο δὲ τούτοις τύχη τῶν εἴσω χα- 

20 λεπωτέρα. χαὶ τοῦ παρὰ σφίσι λιμοῦ συντονώτερον 

εὕρισκον πρὸς ὄλεϑρον τὸν παρὰ Ῥωμαίοις κόρον. 

(5495 παρεγίγνοντο μὲν γὰρ ὑπὸ τῆς ἐνδείας πεφυση- 

μένον καὶ ὥσπερ ὑδρωπιῶντες. ἔπειτ᾽ ἀϑρόως κενοῖς 
ὑπερεμπιμπλάμενοι τοῖς σώμασιν ἐρρήγνυντο, πλὴν 

36 τῶν δι᾽ ἐμπειρίαν ταμιευσαμένων τὰς ὀρέξεις καὶ κατ᾽ 

ὀλίγον προσϑέντων τροφὴν ἀπειϑισμένῳ τῷ σώματι 

φέρειν. «δῦ0» καὶ τοὺς οὕτω δὲ σωξομένους ἑτέρα 

πληγὴ μετελάμβανε. τῶν γὰρ παρὰ τοῖς Σύροις τις 

αὐτομόλων φωρᾶται τῶν τῆς γαστρὸς λυμάτων χρυ- 

30 σοῦς ἐχλέγων. καταπιόντες δ᾽, ὡς ἔφαμεν, αὐτοὺς 

προῇσαν. ἐπειδὴ διηρεύνων πάντας oí στασιασταί, καὶ 
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πολὺ πλῆϑος ἦν ἐν τῇ πόλει χρυσοῦ" δώδεκα γοῦν 
"vuxóv ἐωνοῦντο τὰ πρότερον ἰσχύοντα πέντε καὶ 

εἴκοσιν. (651) ἀλλά τοι τῆς ἐπινοίας ἐλεγχϑείσης δι᾽ 

évóg, ἀναπίμπλαται μὲν φήμης τὰ στρατόπεδα ὡς 

μεστοὶ χρυσίου παρεῖεν οἵ αὐτόμολοι, τὸ δὲ τῶν ᾿᾽4ρά- 

Bov πλῆϑος καὶ oí Σύροι τοὺς ἱκέτας ἀνατέωνοντες 

ἠρεύνων τὰς γαστέρας. (Ὀ2) καὶ τούτου τοῦ πάϑους 

οὐδὲν ἔμοιγε δοκεῖ συμβῆναι ᾿Ιουδαίοις χαλεπώτερον" 

μιᾷ γοῦν ἀνεσχίσϑησαν νυκτὶ πρὸς δισχιλίους. (5535 

καὶ γνοὺς τὴν παρανομίαν Καῖσαρ ὀλίγου μὲν ἐδέησε 

τὸ ἱππικὸν περιστήσας κατακοντίδαι τοὺς αἰτίους, εἰ 

μὴ πολὺ πλῆϑος ἐνείχετο καὶ τῶν ἀνῃρημένων πολ- 

λαπλασίους ἦσαν oí κολασϑησόμενοι. | (5545 συγκα- 
λέσας δὲ τούς τε τῶν συμμάχων ἡγεμόνας καὶ τοὺς 

τῶν ταγμάτων (συνδιεβάλλοντο γὰρ καὶ τῶν στρατιω- 

τῶν τινεη) πρὸς ἑκατέρους ἀγαναχτεῖν ἔλεγεν, (5555 

εἰ τῶν μὲν σὺν αὐτῷ στρατευομένων τινὲς τοιαῦτα 

δρῶσι κέρδους ἕνεκεν ἀδήλου, μηδὲ τὰ ὅπλα σφῶν 

αὐτῶν αἰδούμενοι πεποιημένα ἐξ ἀργύρου ve καὶ χρυ- 

σοῦ" (556» τοῖς δ᾽ άραψι καὶ τοῖς Σύροις, εἰ πρῶτον. 

μὲν ἐν ἀλλοτρίῳ πολέμῳ τοῖς πάϑεσιν αὐτεξουσίως 

χρῶνται, ἔπειτα τῇ περὶ φόνους ὠμότητι καὶ τῷ πρὸς 

᾿Ιουδαίους μίσει Ῥωμαίους ἐπιγράφουσι᾽ καὶ γὰρ νῦν 

ἐνίους αὐτῷ τῶν στρατιωτῶν συναπολαύειν τῆς κακο- 

δοξίας. «DDU» τούτοις μὲν οὖν διηπείλησε ϑάνατον, 
εἴ τις εὑρεϑείη πάλιν ταὐτὸ τολμῶν, τοῖς δ᾽ ἀπὸ τῶν 

ταγμάτων ἐπέστελλεν ἐρευνήσαντας τοὺς ὑπόπτους ἀνα- 

γαγεῖν ἐπ᾿ αὐτόν. (D58» κατεφρόνει Ó', ὡς ἔοικε, 

φιλοχρηματία πάσης κολάσεως, καὶ δεινὸς ἐμπέφυκεν 

ἀνθρώποις τοῦ κερδαίνειν ἔρως, οὐδέν 9' οὕτω πάϑος 
ὡς πλεονεξία παραβάλλεται. 009» ἢ ταῦτα μὲν ἄλλως 

80 
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καὶ μέτρον ἔχει καὶ φόβοις ὑποτάττεται, ϑεὸς δ᾽ ἦν 
ὁ τοῦ λαοῦ παντὸς κατακρίνας καὶ πᾶσαν αὐτοῖς σω- 

τηρίας ὁδὸν εἰς ἀπώλειαν ἀποστρέφων. (5605 ὃ γοῦν 

μετ᾽ ἀπειλῆς ἀπεῖπεν ὁ Καῖσαρ, λάϑρα κατὰ τῶν αὐὖ- 

5τομόλων ἐτολμᾶτο, καὶ τοὺς διαδιδράσκοντας. πρὶν 

πᾶσιν ὀφϑῆναι, προαπαντῶντες ἔσφαττον oí βάρβαροι, 

περιδσκοπούμενοι δὲ μή τις ἐπίδοι Ρωμαίων ἀνέσχιξον, 

κἀκ τῶν σπλάγχνων τὸ μιαρὸν κέρδος εἷλκον. «D61» 

ὀλίγοις δ᾽ ἐνευρίσκετο, καὶ τοὺς πολλοὺς παρανήλισκεν 

10 ἐλπὶς μόνη. 

(062) τοῦτο μὲν δὴ τὸ πάϑος πολλοὺς τῶν αὐτο- 

μόλων ἐπανήγαγεν. ᾿Ιωάννης δ᾽, ὡς ἐπέλιπον αἱ &g- 

παγαὶ παρὰ τοῦ δήμου, πρὸς ἱεροσυλίαν ἐτρέπετο, καὶ 

πολλὰ μὲν τῶν ἀναϑημάτων κατεχώνευεν ἐκ τοῦ ναοῦ, 

15 πολλὰ δὲ τῶν πρὸς τὰς λειτουργίας ἀναγκαίων σκεύη, 
κρατῆράς vs καὶ πένακας καὶ τραπέζας. ἀπέδχετο δ᾽ 

οὐδὲ τῶν ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ 

πεμφϑέντων ἀκρατοφόρων. (065) oí μὲν yàg Ῥω- 

μαίων βασιλεῖς ἐτίμησάν τε xal προσεκόσμησαν τὸ 

20 ἱερὸν &e(* τότε δ᾽ ὃ ᾿Ιουδαῖος καὶ τὰ τῶν ἀλλοφύλων 
κατέσπα. (D64» πρὸς δὲ τοὺς συνόντας ἔλεγεν ὡς δεῖ 

uev ἀδείας καταχρήσασϑαι τοῖς ϑείοις ὑπὲρ τοῦ ϑείου, 

καὶ τοὺς τῷ ναῷ στρατευομένους ἐξ αὐτοῦ τρέφεσϑαι. 
(5655 διὰ τοῦτο καὶ τὸν ἱερὸν oivov καὶ τοὔλαιον, ὃ 

25 τοῖς ὁλοκαυτώμασιν οἵ ἱερεῖς ἐφύλαττον émwytiv, ἐκ- 

κενώσας (ἦν δ᾽ ἐν τῷ ἐνδοτέρω ἱερῷ) διένεμε τῷ 
πλήϑει, κἀκεῖνοι δίχα φρίκης πλέον τοῦ ὃν ἠλείφοντο 

καὶ ἔπινον ἐξ αὐτῶν. (D66» οὐκ ἂν ὑποστειλαίμην 

εἰπεῖν ἅ μοι κελεύει τὸ πάϑος. οἶμαι Ῥωμαίων βρα- 

30 δυνόντων ἐπὶ τοὺς ἀλιτηρίους ἢ καταποϑῆναι ἂν ὑπὸ 
μ᾿ χάσματος ἢ κατακλυσϑῆναι τὴν πόλιν. ἢ τοῦ τῆς 
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Σοδομηνῆς μεταλαβεῖν κεραυνοῦ" πολὺ γὰρ τῶν ταῦτα 

παϑόντων ἤνεγχε γενεὰν ἀϑεωτέραν. τῇ γοῦν τούτων 
ἀπονοίᾳ πᾶς ὃ λαὸς συναπώλετο. 

«(ῦ01)» καὶ τί δεῖ κατὰ μέρος ἐκδιηγεῖσϑαι τὰς συμ- 

φοράς; ἀλλὰ πρὸς Τίτον ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις Μαν- 

ναῖος ὁ “αξάρου φυγὼν διὰ μιᾶς ἔλεγεν ἐκκεκομίσϑαι 

πύλης, ἣν αὐτὸς ἐπεπίστευτο, μυριάδας ἕνδεκα νεκρῶν 

ἐπὶ πεντακισχιλίοις ὀκτακοσίοις ὀγδοήκοντα, ἀφ᾽ ἧς 

αὐτοῖς ἡμέρας παρεστρατοπεδεύσατο τετταρεσχκαιδεκάτης 

Ξανϑιχοῦ μηνὸς ἄχρι Πανέμου νουμηνίας. «5685 10 

τοῦτο δ᾽ ἦν πλῆϑος ἀπόρων" καὶ οὐδ᾽ αὐτὸς ἐφεστώς, 

ἀλλὰ δημοσίᾳ μισϑὸν διδοὺς ἐξ ἀνάγκης ἠρέϑμει. τοὺς 

ὃὲ λοιποὺς οἵ προσήκοντες ἔϑαπτον᾽ ταφὴ δ᾽ ἦν τὸ 
προκομίσαντας ἔκ τοῦ ἄστεος ῥῖψαι. (069) μετὰ δὲ 

τοῦτον διαδράντες πολλοὶ τῶν ἐπισήμων τὰς πάσας 15 

τῶν ἀπόρων νεκρῶν ἀπήγγελλον μυριάδας ἑξήκοντα 

διὰ τῶν πυλῶν ἐκριφῆναι, τῶν δ᾽ ἄλλων ἀνεξεύρετον 

εἶναι τὸν ἀριϑμόν. (10) μηκέτι δ᾽ εὐτονούντων τοὺς 

πτωχοὺς ἐκφέρειν, ἔλεγον συσσωρεύοντας εἰς τοὺς 

μεγίστους οἴκους τὰ πτώματα ἀποκλείειν. «Dil» καὶ 

τοῦ μὲν σίτου τὸ μέτρον πραϑῆναι ταλάντου. μετὰ 

ταῦτα δ᾽ ὡς οὐδὲ ποηλογεῖν ἔϑ᾽ οἷόν τ᾽ ἦν περιτειχι- 
σϑείδης τῆς πόλεως. προελϑεῖν τινας εἰς τοσοῦτον 

ἀνάγκης ὥστε τὰς ἀμάρας ἐρευνῶντας καὶ παλαιὸν 

ὄνϑον βοῶν προσφέρεσϑαι τὰ ἐκ τούτων σκύβαλα, καὶ 

τὸ μηδ᾽ ὕψει φορητὸν πάλαι τότε γενέσϑαι τροφήν. 

«(012)» ταῦτα Ῥωμαῖοι μὲν ἀκούοντες ἠλέησαν, οἵ στα- 

σιασταὶ δὲ καὶ βλέποντες οὐ μετενόουν, ἀλλ᾽ ἠνεί- 
qyovro μέχρι αὐτῶν προελϑεῖν᾽ πεπήρωντο γὰρ ὑπὸ 

τοῦ χρεών, ὃ τῇ τὲ πόλει καὶ αὐτοῖς ἤδη παρῆν. 
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(1» Τὰ μὲν oov τῶν Ἱεροσολύμων πάϑη προύκοπτε 1 

καϑ' ἡμέραν ἐπὶ τὸ χεῖρον, τῶν τε στασιαστῶν μᾶλ- 

λον παροξυνομένων ἐν ταῖς συμφοραῖς καὶ τοῦ λιμοῦ 

μετὰ τὸν δῆμον ἤδη κἀκείνους νεμομένου" (25 τό γε 

5 μὴν πλῆϑος τῶν σεσωρευμένων ἀνὰ τὴν πόλιν πτω- 

μάτων ὄψει τε φρικῶδες ἦν καὶ λοιμώδη προσέβαλλεν 
ὀσμήν, πρός vs τὰς ἐκδρομὰς ἐμπόδιον τοῖς μαχομέ- 

νοις. ὥσπερ γὰρ διὰ παρατάξεως φόνῳ μυρίῳ γεγυμ- 

νασμένους χωροῦντας ἔδει τὰ σώματα πατεῖν. (95 οἱ 

10 δ᾽ ἐπιβαίνοντες οὔτ᾽ ἔφριττον οὔτ᾽ ἠλέουν οὔτε κλῃ- 

δόνα κακὴν σφῶν αὐτῶν ὑπελάμβανον τὴν εἰς τοὺς 

κατοιχομένους ὕβριν. {4) πεφυρμένοι δ᾽ ὁμοφύλῳ 

φόνῳ τὰς δεξιάς. ἐπὶ τὸν πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους πόλε- 

μον ἐξέϑεον, ὀνειδίζοντες, ἔμοιγε δοκεῖν, τὸ ϑεῖον εἰς 

is βραδύτητα τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς κολάσεως" οὐ γὰρ ἐλπίδι 

νίκης ὃ πόλεμος, ἤδη δ᾽ ἀπογνώσει σωτηρίας ἐϑρα- 

σύνετο. D» Ῥωμαῖοι δέ, καίτοι πολλὰ περὶ τὴν τῆς 

ὕλης συγκομιδὴν ταλαιπωρούμενοι, τὰ χώματα διήγει- 

ραν μιᾷ καὶ εἴκοσι ἡμέραις, κείραντες, ὡς προείρηται, 

90. τὴν περὶ τὸ ἄστυ χώραν ἐπ᾽ ἐνενήκοντα σταδίους ἐν 

κύκλῳ πᾶσαν. ἦν δ᾽ ἐλεεινὴ καὶ τῆς γῆς ἡ ϑέα. (6» 

τὰ γὰρ πάλαι δένδρεσι καὶ παραδείσοις κεκοσμημένα 

τότε πανταχόϑεν ἠρήμωτο καὶ περικέκοπτο τὴν ὕλην. 

«ΤΣ οὐδείς τε τὴν πάλαι Ιουδαίαν καὶ τὰ περικαλλῆ 

25 προάστεια τῆς πόλεως ἑορακὼς ἀλλόφυλος, ἔπειτα τὴν 

τότε βλέπων ἐρημίαν, οὐκ ὠλοφύρατο καὶ κατεστέναξε 

τὴν μεταβολὴν παρ᾽ ὅσον γένοιτο. (8) πάντα γὰρ 
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ἐλυμήνατο τὰ σημεῖα τοῦ κάλλους ὃ πόλεμος. καὶ οὐκ 

ἄν τις ἐξαπένης ἐπιστὰς τῶν προεγνωκότων ἐγνώρισε 

τὸν τόπον, ἀλλὰ παρὼν ἐξήτει τὴν πόλιν. 
9) Ῥωμαίοις δὲ καὶ Ιουδαίοις τὸ τέλος τῶν χω-. 

μάτων ἴσην ἐνεποίει δέους ἀρχήν. «10. οἱ μὲν γάρ, 

εἰ μὴ καὶ ταῦτα καύσειαν, ἁλώσεσϑαι τὴν πόλιν προσ- 

εδόκων, Ῥωμαῖοι δ᾽ οὐκχκέϑ᾽ αἱρήσειν κἀκείνων δια- 

φϑαρέντων. «ll» ὕλης τε γὰρ ἦν ἀπορία, καὶ τῶν 
μὲν πόνων ἤδη τὰ σώματα. τῶν δ᾽ ἐπαλλήλων πταισ- 
μάτων a6 ψυχαὶ τοῖς στρατιώταις ἐλείποντο. (12) τάς 

γε μὴν κατὰ τὴν πόλιν συμφορὰς Ῥωμαίοις πλέον si- 

vaL συνέβαινε πρὸς ἀϑυμίας ἢ τοῖς ἐν αὐτῇ. παρὰ 

γὰρ τὰ τηλικαῦτα πάϑη τοῖς μαχομένοις οὐδὲν ἐχρῶντο 

μαλακωτέροις, (185) ἀλλ᾽ ἐθραύοντο πάντοτε τὰς ἐλ- 

πίδας, τῶν μὲν χωμάτων ταῖς ἐπιβουλαῖς, τῶν δ᾽ ὁρ- 

γάνων στερρότητι τοῦ τείχους, τῆς δὲ χατὰ χεῖρα 

μάχης ταῖς τῶν συμπλεκομένων τόλμαις πλεονεκτού- 

uevoi. τὸ δὲ μέγιστον, στάσεώς τὲ καὶ λιμοῦ καὶ πο- 
λέμου καὶ τοσούτων͵ κακῶν εὑρίσκοντες ἐπάνω τὸ πα- 

ράστημα τῆς ψυχῆς ᾿Ιουδαίους ἔχοντας, (145 ὑπε- 

λάμβανον τῶν ἀνδρῶν ἀμάχους μὲν τὰς ὁρμὰς ἀνά- 

λωτον δὲ τὴν ἐπὶ συμφοραῖς εὐθυμίαν εἷναι" τί γὰρ 

ἂν μὴ ὑποστῆναι δεξιᾷ τύχῃ χρωμένους τοὺς ὑπὸ xa- 

κῶν πρὸς ἀλκὴν τρεπομένους; 

(155 o? μὲν οὖν ἐρρωμενεστέρας διὰ ταῦτα τῶν 

χωμάτων ἐποιοῦντο τὰς φυλακάς" of δὲ περὶ τὸν ᾿Ιωάν- 

vqv κατὰ τὴν "Avvovíav ἅμα καὶ πρὸς τὸ μέλλον, εἰ 

καταρριφϑείη τὸ τεῖχος, ἠσφαλίξοντο, καὶ πρὶν ἐπιστῆ- 

vaL τοὺς κριοὺς ἐπέϑεντο τοῖς ἔργοις. «16» οὐ μὴν 

ἐκράτησάν ys τῆς ἐπιχειρήσεως. ἀλλὰ προελθόντες μετὰ 

λαμπάδων. πρὶν ἐγγίσαι τοῖς χώμασι. ψυχρότεροι τῆς 
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ἐλπίδος ὑπέστρεψαν. 411.) πρῶτον μὲν yàg οὐδ᾽ ὁμο- 

νοεῖν ἡ σκέψις αὐτῶν ἐδόκει κατὰ μέρος ἐχπηδώντων 

κἀκ διαλειμμάτων καὶ μεμελλημένως μετὰ δέους. κα- 

ϑόλου τ᾽ εἰπεῖν, οὐκ ᾿Ιουδαϊχῶς. τὰ γὰρ ἴδια τοῦ 

5 ἔϑνους ὑστέρητο ἅμα, τόλμα καὶ δρμὴ καὶ δρόμος 

ὁμοῦ πάντων καὶ τὸ μηδὲ πταίοντας ἀναστρέφειν. 
(18) ἀτονώτεροι δ᾽ ἑαυτῶν προελϑόντες καὶ τοὺς 'Po- 

μαίους εὗρον ἐρρωμενέστερον τοῦ συνήϑους παρατε- 

ταγμένους. «19» τοῖς μέν γε σώμασι καὶ ταῖς πανο- 

10 πλίαις οὕτως ἐφράξαντο τὰ χώματα πάντοϑεν ὡς τῷ 

πυρὶ μηδαμόϑεν καταλιπεῖν παράδυσιν, τὴν δὲ ψυχὴν 

ἐτόνωσαν ἕκαστος μὴ μετακινηϑῆναι τῆς τάξεως πρὸ 

ϑανάτου: (20) πρὸς γὰρ τῷ πάσας αὐτῶν ὑποκόπ- 

τεσϑαι τὰς ἐλπίδας, εἰ κἀκεῖνα καταφλεγείη τἄργα, 

15 δεινὴ τοὺς στρατιώτας εἶχεν αἰδώς, εἰ πάντα κρατή- 

δειαν πανουργία μὲν ἀρετῆς, ἀπόνοια δ᾽ ὅπλων, πλῆ- 

ϑος δ᾽ ἐμπειρίας, ᾿Ιουδαῖοι δὲ Ῥωμαίων. (21. ἅμα 

δέ τι καὶ τἀφετήρια συνήργει τῶν προπηδώντων ἐφι- 

κνούμενα, καὶ πεσών τις τῷ μεϑ᾽ ἑαυτὸν ἐμπόδιον 

. so qv, ὅ τε κίνδυνος τοῦ πρόσω χωρεῖν ἐποίει μαλακω- 
τέρους. (22) τῶν δ᾽ ἐνδοτέρω βέλους ὑποδραμόντων 

οὗ μέν, πρὶν εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν, τὴν εὐταξίαν καὶ τὸ 

πύκνωμα τῶν πολεμίων καταπλαγέντες, ot δὲ νυττό- 
μένοι τοῖς ξυστοῖς ἐπαλινδρόμουν. καὶ τέλος ἀλλήλους 

25 κακίζοντες εἰς δειλίαν ἀνεχώρουν ἄπρακτοι. νουμηνίᾳ 

Πανέμου μηνὸς ἡ ἐπιχείρησις ἦν. 

(235 ἀναχωρησάντων δὲ τῶν ᾿Ιουδαίων προσῆγον 
οἵ ἹΡωμαῖοι τὰς ἑλεπόλεις. βαλλόμενοι πέτραις τ᾽ ἀπὸ 

τῆς ̓ Αντωνίας καὶ πυρὶ καὶ σιδήρῳ καὶ παντὶ τῷ χο- 
30 θηγουμένῳ ᾿Ιουδαίοις ὑπὸ τῆς ἀνάγκης βέλει {245 

καίπερ γὰρ πολὺ τῷ τείχει πεποιϑότες καὶ τῶν ὀργά- 
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vov καταφρονοῦντες, ὅμως ἐχώλυον τοὺς Ῥωμαίους 

προσάγειν. «25» ov δὲ τὴν σπουδὴν τῶν Ἰουδαίων 

τοῦ μὴ πληγῆναι τὴν ᾿ἀντωνίαν ὑπολαμβάνοντες γί- 

γνεσϑαι δι᾿ ἀσϑένειαν τοῦ τείχους, καὶ σαϑροὺς ἐλπί- 

σαντες εἶναι τοὺς ϑεμελίους, ἀντεφιλονίκουν. (206) οὐ. 

μὴν ὑπήκουε τὸ τυπτόμενον. ἀλλ᾽ οἱ μὲν συνεχῶς βαλ- 

λόμενοι καὶ πρὸς μηδένα τῶν καϑύπερϑεν κινδύνων 

ἐνδιδόντες ἐνεργοὺς παρεῖχον τὰς ἑλεπόλεις" (21) ὡς 

δ᾽ ἦσαν ἐλάττους xol περιεϑραύοντο ταῖς πέτραις, &r&- 
Qo. τοὺς ϑυρεοὺς ὀροφώσαντες ὑπὲρ τῶν σωμάτων 

χερσὶ καὶ μοχλοῖς ὑπώρυττον τοὺς ϑεμελίους, καὶ τέἕτ- 

ταράς ys λίϑους προδκαρτερήδσαντες ἐξέδσεισαν. «28» 

ἀνέπαυσε δὲ νὺξ ἑχατέρους, x&v ταύτῃ τὸ τεῖχος ὑπὸ 
τῶν κριῶν σεσαλευμένον, καϑ' ὃ τοῖς προτέροις ἐπι- 

βουλεύων χώμασιν ὁ ᾿Ιωάννης ὑπώρυξεν, ἐνδούσης τῆς 1: 

διώρυχος ἐξαπίνης κατερείπεται. 

(295 τούτου συμβάντος παραδόξως ἑκατέροις διη- 

γέρϑη τὰ φρονήματα. 30» ἸΙουδαίους μὲν γάρ, oUg 
ἀϑυμεῖν εἰκὸς ἦν τῷ παρ᾽ ἐλπίδα. γενέσϑαι τὸ πτῶμα 

καὶ μὴ προησφαλέσϑαι πρὸς αὐτό, ϑαρρεῖν ὡς μενού- 

σης συνέβαινε τῆς ᾿ἀντωνίας" (81) ἹΡωμαίων δέ ys τὴν 

παρ᾽ ἐλπίδα χαρὰν ἐπὶ τῷ καταρριφϑέντι ταχέως ἔσ- 
βεσεν ὄψις ἑτέρου τείχους. 92» ὅπερ ἔνδοϑεν οἵ περὶ 

τὸν ᾿Ιωάννην ἀντῳκοδομήκεσαν. εὐμαρεστέρα ys μὴν 

τῆς πρότερον ἣ προσβολὴ κατεφαίνετο" τό τὲ γὰρ ἀνα- 

βῆναι διὰ τῶν καταρριφϑέντων ῥᾷον ἐδόκει. καὶ τὸ 
τεῖχος ἀσϑενέστερόν τε πολλῷ τῆς ᾿Αντωνίας καὶ τα- 

χέως τῷ πρόσκαιρον εἶναι λύσειν ὑπελάμβανον. οὐ 

μὴν ἐτόλμα τις ἀναβῆναι" προῦπτος γὰρ τοῖς ἀρξαμέ- 

νοις ἦν ἀπώλεια. 
(38) νομέξων δ᾽ ὁ Τίτος ἐγείρεσϑαι μάλιστα τὰς 
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τῶν πολεμούντων προϑυμίας ἐλπέδι καὶ λόγῳ, τάς τὲ 

προτροπὰς καὶ τὰς ὑποσχέσεις πολλάκις μὲν λήϑην 

ἐνεργάζεσϑαι τῶν κινδύνων. ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ ϑανάτου 

καταφρόνησιν, συναγαγὼν ἐπὶ ταὐτὸ τοὺς ἀλκίμους, 

5 ἐπειρᾶτο τῶν ἀνδρῶν, (945 “ὦ συστρατιῶται᾽ λέγων, 

ἱτὸ μὲν παρακαλεῖν ἐπὶ τὰ μὴ φέροντα κίνδυνον αὐ- 

τόϑεν τοῖς παρακαλουμένοις ἀκλεές, ἀμέλει δὲ καὶ τῷ 

παρακαλοῦντι φέρει κατάγνωσιν ἀνανδρίας" (90) δεῖ δ᾽, 

οἶμαι, προτροπῆς εἰς μόνα τὰ σφαλερὰ τῶν πραγμά- 

i10 TOv, ὡς ἐχεῖνά ys xa9' αὑτοὺς πράττειν ἄξιον. (86) 

ὥστ᾽ ἔγωγε τὸ μὲν ὑπάρχειν χαλεπὴν τὴν ἐπὶ τὸ τεῖχος 

ἄνοδον αὐτὸς ὑμῖν προτέϑημι" τὸ δ᾽ ὅτε μάλιστα z.906- 

ἥκει μάχεσϑαι τοῖς δυσκχόλοις τοὺς ἀρετῆς ἐφιεμέ- 

νους. καὶ ὅτι καλὸν ἐν εὐκλείᾳ τελευτή, καὶ ὡς οὐκ 

i5 ἄκαρπον ἔσται τοῖς καταρξαμένοις τὸ γενναῖον, διέξ- 

ειμι. «81. πρῶτον μὲν οὖν ὑμῖν γενέσϑω προτροπὴ 
τό τινας ἴσως ἀποτρέπον, ἡ ̓ Ιουδαίων μακροϑυμία καὶ 

τὸ καρτερικὸν ἐν οἷς κακοπαϑοῦσιν. 4938» αἰσχρὸν 

γὰρ Ῥωμαίους τ᾽ ὄντας καὶ στρατιώτας ἐμούς, καὶ δὲ- 

᾿φοιδαχτὸν μὲν ἐν εἰρήνῃ τὸ πολεμεῖν, ἔϑιμον δ᾽ ἐν πο- 
λέμῳ τὸ κρατεῖν ἔχοντας, ἡττᾶσϑαι κατὰ χεῖρα "lov- 

δαίων ἢ κατὰ ψυχήν, καὶ ταῦτα πρὸς τῷ τέλει τῆς 

νίκης καὶ συνεργουμένους ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ. 4939» τὰ 

μὲν γὰρ ἡμέτερα πταίσματα τῆς ᾿Ιουδαίων ἐστὶν ἀπο- 
25 νοίας. τὰ δ᾽ ἐκείνων πάϑη ταῖς 9' ὑμετέραις ἀρεταῖς 

καὶ ταῖς τοῦ ϑεοῦ συνεργίαις αὔξεται: {40) στάσις 

γὰρ καὶ λιμὸς καὶ πολιορκία καὶ δίχα μηχανημάτων 

πίπτοντα τείχη τί ἂν ἀλλ᾽ ἢ 9500 μὲν εἴη μῆνις ἐκεί- 
νοις, βοήϑεια δ᾽ ἡμετέρα; (4l) τὸ τοίνυν μὴ μόνον 

80 ἐλαττοῦσϑαι χειρόνων, ἀλλὰ καὶ τὴν ϑείαν συμμαχίαν 

προδιδόναι. πρὸς ἡμῶν οὐκ ἂν εἴη. 42» πῶς δ᾽ οὐκ 
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αἰσχρὸν ᾿Ιουδαίους μέν, οἷς πολλὴν αἰσχύνην οὐ φέρει 

τὸ λείπεσϑαι μαϑοῦσι δουλεύειν, ὑπὲρ τοῦ μηκέτι 
τοῦτο πάσχειν ϑανάτου καταφρονεῖν, καὶ πολλάκις εἰς 

μέσους ἡμᾶς ἐκτρέχειν, οὐκ ἐλπίδι τοῦ κρατήσειν ἀλλὰ 

διὰ ψιλὴν ἐπίδειξιν ἀνδρείας" (485 ἡμᾶς δὲ τοὺς γῆς 

ὀλίγου δεῖν ἁπάσης καὶ ϑαλάττης κρατοῦντας, οἷς καὶ 

τὸ μὴ νικᾶν ὄνειδος. {44) μηδ᾽ ἅπαξ εἰς τοὺς πολε- 

μίους παραβάλλεσϑαι, περιμένειν δὲ τὸν λιμὸν κατ᾽ 
αὐτῶν καὶ τὴν τύχην, ἀργοὺς καϑεξομένους μετὰ τοι- 

ούτων ὅπλων, καὶ ταῦτα δι ὀλίγου τοῦ παραβόλου 1 

τὸ πᾶν κατορϑῶσαι δυναμένους; {4Ὁ) ἀναβάντες γοῦν 

ἐπὶ τὴν ᾿ἀντωνίαν ἔχομεν τὴν πόλιν" καὶ γὰρ ἂν γί- 
γνηταί Tig ἔτι πρὸς τοὺς ἔνδον. ὅπερ οὐχ οἴομαι, 

μάχη. τό γε κατὰ κορυφὴν εἶναι καὶ ἀναπνοαῖς ἐπι- 

καϑῆσϑαν τῶν πολεμίων ταχέως τὴν ὁλοσχερῆ νέκην 

ἐγγυᾶται. (4605 xoi ἔγωγε τὸ μὲν ὑμνεῖν ἄρτι τὴν ἐν 
πολέμῳ τελευτὴν καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς ἀρειμανίοις πεσοῦ- 

σιν ἀϑανασίαν παραλείπω. ἐπαρασαίμην δ᾽ ἂν τοῖς 

ἄλλως ἔχουσι τὸν κατ᾽ εἰρήνην ἐκ νόσου ϑάνατον, οἷς 

μετὰ τοῦ σώματος καὶ ἡ ψυχὴ τάφῳ κατακρίνεται. 

(41» τίς γὰρ οὐκ οἷδε τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν ὅτι τὰς 
μὲν ἐν παρατάξει ψυχὰς σιδήρῳ τῶν σαρκῶν ἀπολυ- 

ϑείσας τὸ καϑαρώτατον στοιχεῖον αἰϑὴρ ξενοδοχῶν 

ἄστροις ἐγκαϑιδρύει, δαίμονες δ᾽ ἀγαϑοὶ καὶ ἥρωες 

εὐμενεῖς ἰδίοις ἐγγόνοις ἐμφανίξονται, {485 τὰς δ᾽ ἐν 

νοσοῦσι τοῖς σώμασι συντακείσας, κἂν τὰ μάλιστα κη- 

λέδων ἢ μιασμάτων ὦσι καϑαραί, νὺξ ὑπόγειος ἀφα- 
νέίξει καὶ λήϑη βαϑεῖα δέχεται, λαμβανούσας ἅμα τοῦ 

τὸ βίου καὶ τῶν σωμάτων. ἔτι δὲ τῆς μνήμης περι- 

γραφήν; «495 εἰ δὲ κέχλωσται μὲν ἀνθρώποις ἀναγ- 

καία τελευτή, κουφότερος δ᾽ εἰς αὐτὴν νόσου πάσης 
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σίδηρος ὑπηρέτης. πῶς οὐκ ἀγεννὲς μὴ διδόναι ταῖς 

χρείαις ὃ τῷ χρεὼν ἀποδώσομεν; (00) xoi ταῦτα μὲν 

ὡς οὐ δυναμένων σωϑῆναν τῶν ἐπιχειρησόντων δὲιεξ- 

ἤλθον᾽ ἔνεστι δὲ σώξεσϑαι τοῖς ἀνδριξομένοις κἀκ 

τῶν σφαλερωτάτων. Dl» πρῶτον μὲν γὰρ τὸ καταρ- 

ριφϑὲν εὐεπίβατον, ἔπειτα πᾶν τὸ οἰκοδομηϑὲν εὐδιά- 

λυτον. ὑμεῖς τε πλείους. ϑαρρήσαντες ἐπὶ τὴν πρᾶξιν, 

ἀλλήλοις προτροπὴ καὶ βοήϑεια γίγνεσϑε, καὶ τοῖς 

πολεμίοις τὸ ὑμέτερον παράστημα ταχέως κλάδει τὰ 
.10 φρονήματα. (02) x«i τάχ ἂν ὑμῖν ἀναίμακτον τὸ 

κατόρϑωμα γένοιτο μόνον καταρξαμένοις᾽ ἀναβαίνοντας 

μὲν γὰρ κωλύειν πειράσονται κατὰ τὸ &ixóg, λαϑόν- 
τας δὲ καὶ βιασαμένους ἅπαξ οὐκ ἂν ὑποσταῖεν ἔτι, 

κἂν ὀλίγοι φϑάσητε. (D8» τὸν δὲ καταρξάμενον αἰόδ- 

15 χυνοίμην ἂν εἰ μὴ ποιήσαιμι ξηλωτὸν ταῖς ἐπικαρπίαις, 

καὶ ὃ μὲν ξῶν ἄρξει τῶν νῦν ὁμοίων. μακαριστὰ δ᾽ 

ἀκολουϑήσει καὶ τοῖς πεσοῦσι τἀριστεῖα. 

(D4» τοιαῦτα τοῦ Τίτου διεξιόντος τὸ μὲν ἄλλο 

πλῆϑος ἔδεισε τοῦ κινδύνου τὸ μέγεϑος. τῶν δ᾽ ἐν 

90 ταῖς σπείραις στρατευομένων Σαβῖνος τοὔνομα, γένος 

ἀπὸ Συρίας, ἀνὴρ καὶ κατὰ χεῖρα καὶ κατὰ ψυχὴν 

ἄριστος ἐφάνη. (5D» καίτοι προϊδὼν ἄν τις αὐτὸν ἀπό 

γε τῆς σωματικῆς ἕξεως οὐδ᾽ εἰκαῖον εἶναι στρατιώτην 

ἔδοξε. μέλας μὲν γὰρ ἦν τὴν χρόαν, ἰσχνὸς τὴν σάρκα, 

25 πεπιλημένος᾽ ἀλλ᾽ ἐνῴκει τις ἡρωικὴ ψυχὴ λεπτῷ σώ- 

ματι καὶ πολὺ τῆς ἰδίας ἀλκῆς γενναιοτέρα. πρῶτος 

γοῦν ἀναστάς (00) ᾿Αἐπιδίδωμί σοι. Καῖσαρ.᾽ ἔφη 

᾿προϑύμως ἐμαυτόν. πρῶτος ἀναβαίνω τὸ τεῖχος. (01) 

καὶ εὔχομαι μέν μου τῇ v ἰσχύι καὶ τῇ γνώμῃ τὴν 

a0 σὴν ἀκολουϑῆσαι τύχην" εἰ δὲ νεμεσηϑείην τῆς ἐπι- 

- βολῆς, ἴσϑι μὲ μὴ πταίσαντα παρ᾽ ἐλπίδας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 
IosgPHUS. VI. 6 
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σοῦ κρίσει τὸν ϑάνατον ἡρημένον.᾽ 58» ταῦτ᾽ εἰπών, 

καὶ τῇ μὲν ἀριστερᾷ χειρὶ τὸν ϑυρεὸν ὑπὲρ τῆς κε- 

φαλῆς προανατείνας, τῇ δεξιᾷ δὲ τὸ ξίφος σπασάμε- 
vog, ἐχώρει πρὸς τὸ τεῖχος. μάλιστα περὶ ὥραν τῆς 

ἡμέρας ἕχτην. «Ὁ9) εἵποντο δ᾽ αὐτῷ καὶ τῶν ἄλλων 

ἕνδεκα μόνοι ζηλωταὶ τῆς ἀνδρείας γενόμενοι. προῆγε 

ὃξΣ πολὺ πάντων ὁ ἀνὴρ ὁρμῇ τινι δαιμονίῳ χρώμε- 

vog. (605 οὗ φρουροὶ δ᾽ ἀπὸ τοῦ τείχους κατηκόντιζόν 

T αὐτοὺς καὶ βέλεσι πάντοϑεν ἀπείροις ἔβαλλον, καὶ 

πέτρας ἐξαισίους κατεκύλιον, αἱ τῶν μὲν ἕνδεκα παρέ- 

συραν ἐνίους. (615 ὁ δὲ Σαβῖνος ἀπαντῶν τοῖς ἀφιε- 
μένοις καὶ καταχωννύμενος ὑπὸ τῶν βελῶν οὐ πρό- 

τερον ἐπέσχε τὴν δρμὴν ἢ γενέσϑαι τ᾽ ἐπ’ ἄχρῳ καὶ 

τρέψασϑαι τοὺς πολεμίους" 62» χαταπλαγέντες γὰρ 

αὐτοῦ τήν τε δύναμιν oí ᾿Ιουδαῖοι καὶ τὸ παράστημα 

τῆς ψυχῆς, ἅμα δὲ καὶ πλείους ἀναβεβηκέναι δόξαν- 

τες, ἐτράπησαν. (08) ἔνϑα δὴ καταμέμψαιτ᾽ ἄν τις 

ὡς φϑονερὰν ἐπὶ ταῖς ἀρεταῖς τὴν τύχην καὶ κολού- 

ουσαν ἀεὶ τὰ παράδοξα τῶν κατορθωμάτων. {04) ὃ 

γοῦν ἀνὴρ οὗτος ὅτ᾽ ἐκράτησε τῆς ἐπιβολῆς ἐσφάλη. 
καὶ πταίσας πρός τινι πέτρᾳ πρηνὴς ém αὐτὴν μετὰ 

μεγίστου ψόφου “κατέπεσεν. ἐπιστραφέντες δ᾽ οἷ "TIov- 

δαῖοι. καὶ κατιδόντες μόνον τ᾽ αὐτὸν καὶ πεπτωκότα, 

πάντοϑεν ἔβαλλον. (605 ὃ δ᾽ εἰς γόνυ διαναστὰς καὶ 

προκαλυψάμενος τὸν ϑυρεόν, τὸ μὲν πρῶτον ἠμύνατο 

καὶ πολλοὺς τῶν πλησιασάντων ἔτρωσεν, (66» αὖϑις 
δ᾽ ὑπὸ πλήϑους τραυμάτων παρῆκε τὴν δεξιάν, καὶ 

τέλος, πρὶν ἀποδοῦναι τὴν ψυχήν. κατεχώσϑη τοῖς 

βέλεσιν, ἀνὴρ ἄξιος μὲν ἀμείνονι χρῆσϑαι δι’ ἀνδρείαν 

τύχῃ, πεσὼν δὲ τῆς ἐπιβολῆς ἀναλόγως. (61» τῶν 
δ᾽ ἄλλων τρεῖς μὲν τοὺς ἤδη πρὸς τοῖς ἄκροις ὄντας 

t2 0 
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συντρίψαντες ἀπέχτειναν τοῖς λίϑοις. οἱ δ᾽ ὀχτὼ τραυ- 

ματίαι κατασυρέντες ἀνεχομίσϑησαν εἰς τὸ στρατό- 
πεδον. 

(685 ταῦτα μὲν οὖν τρίτῃ Πανέμου μηνὸς ἐπρά- 

ὅ χϑη" μετὰ δ᾽ ἡμέρας δύο τῶν προκοιτούντων τινὲς ἐπὶ 

τοῖς χώμασι φυλάκων εἴκοσι συνελθόντες προσκαλοῦν- 

ται μὲν τὸν τοῦ πέμπτου τάγματος δσημαιοφόρον καὶ 

δύο τινὰς τῶν ἐν ταῖς ἴλαις ἱππέων καὶ σαλπικτὴν 

ἕνα, κατὰ δ᾽ ὥραν τῆς νυχτὸς ἐνάτην προβαίνουσι 

10 μὲν ἡσυχῇ διὰ τῶν ἐρειπίων ἐπὶ τὴν "Avvovíav, ἀπο- 

σφάξαντες δὲ τοὺς πρώτους τῶν φρουρῶν κοιμωμέ- 
νους κρατοῦσι τοῦ τείχους καὶ τῷ σαλπικτῇ σημαίνειν 

ἐχέλευσαν. 60» πρὸς ὃ τῶν μὲν ἄλλων φυλάκων 

ἐξανάστασίς v' αἰφνίδιος ἦν καὶ φυγή. πρίν τινα τὸ 

15 πλῆϑος ἐπιδεῖν τῶν ἐπιβεβηκότων᾽ ὅ vs γὰρ φόβος 

καὶ ἡ σάλπιγξ φαντασίαν αὐτοῖς τοῦ πλῆϑος ἀναβε- 

βηκέναι πολεμίων παρεῖχε. (10) Καῖσαρ δὲ τοῦ 65- 
μείου κατακούσας ἐξοπλέξει τήν τε δύναμιν διὰ τά- 

χους καὶ μετὰ τῶν ἡγεμόνων πρῶτος ἀναβαίνει, τοὺς 

-20 ἐπιλέκτους ἔχων. (11) χαταφευγόντων δὲ τῶν ᾿Ιου- 

δαίων εἰς τὸ ἵερόν, καὶ αὐτοὶ διὰ τῆς διώρυχος εἰσέ- 

πιπτον, ἣν ὁ ᾿Ιωάννης ἐπὶ τὰ χώματα τῶν Ῥωμαίων 
ὑπώρυξε. (12) καὶ διαναστάντες ἀπ᾽ ἀμφοτέρων oi 

στασιασταὶ τῶν ταγμάτων, τοῦ τε ᾿Ιωάννου καὶ τοῦ 

20 Σίμωνος, εἶργον αὐτούς, οὐδεμίαν οὔτ᾽ ἰσχύος οὔτε 

προϑυμίας ἐλλείποντες ὑπερβολήν. (195 πέρας γὰρ 

ἁλώσεως ὑπελάμβανον τὸ Ῥωμαίους παρελϑεῖν εἰς τὸ 

ἅγιον, ὃ δὴ κἀκεῖνοι τοῦ κρατεῖν ἀρχήν. (114) συρ- 

ρήγνυται δὲ περὶ τὰς εἰσόδους μάχη καρτερά, τῶν 

30 μὲν καταλαβέσϑαι καὶ τὸ ἱερὸν εἰσβιαξομένων, τῶν δὲ 
Ιουδαίων ἐξωϑούντων αὐτοὺς ἐπὶ τὴν "Avvovíav. Q5» 

6* 
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καὶ τὰ βέλη uiv ἦν ἀμφοτέροις ἄχρηστα καὶ τὰ δό- 
ρατα, σπασάμενοι δὲ τὰ ξίφη συνεπλέκοντο. καὶ περὶ 

τὴν συμβολὴν ἄκριτον ἦν ὁποτέρωθεν ἕχαστοι μά- 
χοιντο, πεφυρμένων μὲν τῶν ἀνδρῶν καὶ περὶ τὴν 

στενοχωρίαν διηλλαγμένων., τῆς δὲ βοῆς ἀσημάντου 

προσπιπτούσης διὰ τὸ μέγεϑος. 16» φόνος v ἦν 
ἑκατέρωϑεν πολύς, καὶ τῶν πεσόντων τά vs σώματα 

καὶ τὰς πανοπλίας πατοῦντες ἔϑραυον oí μαχόμενοι. 

(QU ἀεὶ δ᾽ ἐφ᾽ ὁπότερον βρίδεις δέπων ὃ πόλεμος, 

παρακέλευσις μὲν ἦν τῶν πλεονεκτούντων, οἰμωγαὶ δὲ 
τῶν τρεπομένων. οὔτε δ᾽ αἵ φυγαὶ τόπον εἶχον οὔϑ᾽ 
αἱ διώξεις. ἀλλ᾽ ἀγχώμαλοι ῥοπαὶ καὶ μετακλήδσεις με- 
μιγμένης ἐγίγνοντο τῆς παρατάξεως. (18) τοῖς δ᾽ ἔμ- 

προσϑὲν γιγνομένοις ἢ τοῦ κτείνειν ἢ τοῦ ϑνήσκειν 

ἀνάγκη παρῆν, οὐκ οὔδης ἀναφυγῆς᾽ οἵ γὰρ κατὰ νώ- 

του πρόσω βιαξόμενοι τοὺς σφετέρους παρ᾽ ἀμφοῖν 

οὐδὲ τῇ μάχῃ μεταίχμιον κατέλιπον. (19) πλεονεχ- 

τούντων δὲ τῶν ᾿Ιουδαίων τοῖς ϑυμοῖς τὴν Ῥωμαίων 

ἐμπειρίαν, καὶ κλινομένης καϑ' ἅπαν ἤδη τῆς παρα- 

τάξεως (ἀπὸ γὰρ ἐνάτης νυκτὸς ὥρας εἰς ἑβδόμην τῆς 

ἡμέρας ἐπολέμουν, (80» o? μὲν ἀϑρόοι καὶ τὸν τῆς 
ἁλώσεως κίνδυνον ἔχοντες ἀνδρείας ἐφόδιον, Ῥωμαῖοι 

ὃὲ μέρει τῆς δυνάμεως. οὔπω γὰρ ἐπαναβεβήκει τὰ 
τάγματα, κἀκείνοις ἐπανεῖχον οἵ μαχόμενοι), τότε κρα- 

τεῖν τῆς ᾿ἀντωνίας ἀποχρῆν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐδόκει. 
(815 Ἰουλιανὸς δέ τις ἑκατοντάρχης τῶν ἀπὸ τῆς 

Βιϑυνίας, οὐκ ἄσημος ὧν ἀνήρ, ὧν ἐγὼ κατ᾽ ἐκεῖνον 

ἱστόρησα τὸν πόλεμον ὅπλων τ᾽ ἐμπειρίᾳ καὶ ἀλκῇ 

σώματος καὶ ψυχῆς παραστήματι πάντων ἄριστος. (825 

ὁρῶν τοὺς Ῥωμαίους ἐνδιδόντας ἤδη καὶ κακῶς ἀμυ- 

vouévovg (παρειστήκει δὲ Τίτῳ κατὰ τὴν Avvovíav) 
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προπηδᾷ, καὶ νικῶντας ἤδη τοὺς ᾿Ιουδαίους τρέπεται 

μόνος μέχρι τῆς τοῦ ἐνδοτέρω ἱεροῦ γωνίας. ᾿ ἔφευγε 

0à τὸ πλῆϑος ἄϑρουν, οὔτε τὴν ἰσχὺν οὔτε τὴν τόλ- 

μὰν ἀνθρωπίνην ὑπολαμβάνοντες. (88) ὃ δὲ διὰ μέ- 

ὅσων τῶν Θκεδαννυμένων ἄλλοτ᾽ ἄλλῃ διάττων ἐφό- 

veve τοὺς καταλαμβανομένους, καὶ τῆς ὄψεως ἐκείνης 

οὐδὲν οὔτε τῷ Καίσαρι ϑαυμασιώτερον οὔτε τοῖς ἄλ- 
λοις παρέστη φρικωδέστερον. (84) ἐδιώκετο δ᾽ ἄρα 

καὶ αὐτὸς ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης. ἣν ἀμήχανον διαφυ- 

10 γεῖν ϑνητὸν ὄντα. (855 τὰ γὰρ ὑποδήματα πεπαρ- 
μένα πυκνοῖς καὶ ὀξέσιν ἥλοις ἔχων, ὥσπερ τῶν ἄλ- 

λῶν στρατιωτῶν ἕκαστος, καὶ κατὰ λιϑοστρώτου τρέχων 

ὑπολισϑάνει. πεσὼν δ᾽ ὕπτιος μετὰ μεγίστου τῆς παν- 

οπλίας ἤχου τοὺς φεύγοντας ἐπιστρέφει. (86) καὶ 

τό τῶν μὲν ἀπὸ τῆς ᾿άΑντωνίας Ῥωμαίων ἤρϑη βοὴ περὶ 
τἀνδρὶ δεισάντων, οἵ δὲ ᾿Ιουδαῖοι περιστάντες αὐτὸν 

ἀϑρόοι τοῖς τὲ ξυστοῖς καὶ ταῖς δομφαίαις πάντοθεν 

ἔπαιον. {81) ὃ δὲ πολὺν μὲν τῷ ϑυρεῷ σίδηρον. 
ἐξεδέχετο, πολλάκις δ᾽ ἀναστῆναι πειράσας ὑπὸ τοῦ 

| so πλήϑους τῶν τυπτόντων ἀνετράπη, καὶ κείμενος δ᾽ 

ὅμως ἔνυττε τῷ ξίφει πολλούς. «88» οὐδὲ γὰρ ἀνῃ- 
ρέϑη ταχέως, τῷ τὲ κράνει καὶ τῷ ϑώρακι πεφραγμένος 

πάντα τὰ καίρια πρὸς σφαγήν, καὶ τὸν αὐχένα συνέλ- 

κῶν. μέχρι κοπτομένων αὐτῷ τῶν ἄλλων μελῶν καὶ 

25 μηδενὸς προσαμῦναι τολμῶντος ἐνέδωχε. (895 δεινὸν 
δὲ πάϑος εἰσήει Καίσαρα ἀνδρὸς οὕτως ἐναρέτου καὶ 

ἐν ὄψει τοσούτων φονευομένου" καὶ αὐτὸν μὲν ὃ τόπος 

διέκλειες βοηϑεῖν OéAovra, τοὺς δυναμένους δὲ κατά- 

πληξις. {905 ἸΙουλιανὸς μὲν οὖν πολλὰ δυσϑανατή- 

. 30 6€g x«l τῶν κτεινόντων ὀλίγους ἀπλῆγας καταλιπὼν 

μόλις ἀποσφάττεται. μέγιστον οὐ παρὰ Ῥωμαίοις καὶ 
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Καίσαρι μόνον ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς πολεμίοις κλέος 

καταλιπών" (91» Ἰουδαῖοι δὲ καὶ τὸν νεκρὸν ἁρπασά- 

uevou πάλιν τοὺς Ῥωμαίους τρέπονται. καὶ κατακλεί- 

ουσιν εἰς τὴν "Avrovíav. {925 ἠγωνίσαντο δ᾽ ἐξ αὐτῶν 
ἐπισήμως κατὰ ταύτην τὴν μάχην ᾿Αλεξᾶς μέν τις 5 

καὶ Γυφϑαῖος τοῦ ᾿Ιωάννου τάγματος, ἐκ δὲ τῶν περὶ 

Σίμωνα Μαλαχίας τε καὶ ὃ τοῦ Mégvovog ᾿Ιούδας. καὶ 
Σωσᾶ υἱὸς ᾿Ιάκωβος τῶν ᾿Ιδουμαίων ἡγεμών, τῶν δὲ ξη- 

λωτῶν ἀδελφοὶ δύο, παῖδες ᾿4ρί, Σίμων τε καὶ ᾿Ιούδης. 

2 98) Καῖσαρ δὲ τοῖς μὲν σὺν αὐτῷ στρατιώταις 10 

κατασχάπτειν προσέταξε τοὺς ϑεμελίους τῆς ᾿Αντωνίας, 

καὶ τῇ δυνάμει πάσῃ ῥαδίαν τὴν ἄνοδον εὐτρεπίξειν" 

(945 αὐτὸς δὲ τὸν ᾿Ιώσηπον παραστησάμενος (ἐπέπυστο 

γὰρ ἐπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας. Πανέμου δ᾽ ἦν ἕπτακαι- 
δεχάτη, τὸν ἐνδελεχισμὸν καλούμενον ἀνδρῶν ἀπορίᾳ i5 

διαλελοιπέναι τῷ Ot, καὶ τὸν δῆμον ἐπὶ τούτῳ δει- 

νῶς ἀϑυμεῖν) (95» λέγειν τῷ ᾿Ιωάννῃ πάλιν ἐκέλευσεν 

ὃ καὶ πρότερον, ὡς εἰ καί τις αὐτὸν ἔρως κακὸς ἔχοι 

τοῦ μάχεσϑαι, προελθόντι us0' ὅσων βούλεται πολε- 

μεῖν ἐξείη. δίχα τοῦ συναπολέσϑαι τήν τε πόλιν καὶ 530 

τὸν ναὸν αὐτῷ, μηκέτι μέντοι μιαίνειν τὸ ἅγιον, μηδ᾽ 

εἰς τὸν ϑεὸν πλημμελεῖν. παρεῖναι δ᾽ αὐτῷ τὰς ἐπιλελοι- 

πυίας ϑυσίας ἐκτελεῖν, δι’ ὧν ἂν ἐπιλέξηται ᾿Ιουδαίων. 

«96) χαὶ ὁ ᾿Ιώσηπος, ὡς ἂν εἴη μὴ τῷ ᾿Ιωάννῃ μόνον 

ἀλλὰ καὶ τοῖς πολλοῖς ἐν ἐπηκόῳ τά τε τοῦ Καίσαρος ss | 

διήγγειλεν ἑβραΐξων, (91» xal πολλὰ προσηντιβόλει 

φείδασϑαι τῆς πατρίδος. καὶ διασκεδάσαι τοῦ ναοῦ 

γευόμενον ἤδη τὸ πῦρ, τούς τ᾽ ἐναγισμοὺς ἀποδοῦναι 

τῷ ϑεῷ. 98» πρὸς ταῦτα τοῦ δήμου μὲν ἦν κατή- 

geux καὶ σιγή, πολλὰ δ᾽ ὁ τύραννος λοιδορηϑείς τὲ 30 

τῷ ᾿Ιωσήπῳ καὶ καταρασάμενος τὸ τελευταῖον προσέ- 
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ϑηχὲν ὡς οὐκ ἄν move δείσειεν ἅλωσιν" ϑέοῦ γὰρ 

ὑπάρχειν τὴν πόλιν. {995 xoi ὁ Ἰώσηπος πρὸς ταῦτ᾽ 

ἀνέκραγε πάνυ γοῦν χαϑαρὰν τῷ ϑεῷ τετήρηκας αὐ- 

τήν. ἀμίαντον δὲ μένει τὸ ἅγιον, εἰς ὅν v ἐλπίζεις 

5 σύμμαχον οὐδὲν ἠσέβησας. τὰς δ᾽ ἐθίμους ϑυσίας ἀπο- 

λαμβάνει. «1005 κἂν μέν σού τις ἀφέλῃ τὴν καϑ' 

ἡμέραν τροφήν. ἀσεβέστατε. τοῦτον ἡγήσει πολέμιον, 

αὐτὸν Ó', ὃν τῆς αἰωνίου ϑρησκείας ἐστέρησας ϑεόν, 

ἐλπίζεις σύμμαχον ἔχειν ἐν τῷ πολέμῳ; «101» καὶ 

1:0 Ῥωμαίοις τὰς ἁμαρτίας ἀνατιϑεῖς. οὗ μέχρι νῦν κή- 

δονται τῶν ἡμετέρων νόμων, καὶ τὰς ὑπὸ σοῦ διακο- 

πείσας ϑυσίας ἀποδίδοσϑαι τῷ ϑεῷ βιάξονται; (1025 

τίς οὐκ ἂν στενάξειε καὶ κατολοφύραιτο τῆς παραδόξου 
2 9 μεταβολῆς τὴν πόλιν, εἴ γ᾽ ἀλλόφυλοι μὲν καὶ πολέ- 

15 oL τὴν σὴν ἀσέβειαν ἐπανορϑοῦνται. σὺ δὲ ὃ lov- 

δαῖος. ὃ τοῖς νόμοις ἐντραφείς, κἀκείνων πρὸς αὐτοὺς 

γίγνει χαλεπώτερος; (108) ἀλλ᾽ ὦ Ἰωάννη, καὶ μετα- 

νοῆσαι μὲν ἐκ κακῶν οὐκ αἰσχρὸν ἐν ἐσχάτοις, καὶ 

καλὸν ὑπόδειγμα βουλομένῳ σώξειν τὴν πατρίδα GoL 

- 20 πρόκειται βασιλεὺς ᾿Ιουδαίων ᾿Ιεχωνίας. (1045 ὅς ποτε 

στρατεύσαντι τῷ Βαβυλωνίῳ δι᾽ αὐτὸν ἑκὼν ἐξέστη πρὶν 

ἁλῶναι τῆς πόλεως. καὶ μετὰ γενεᾶς αἰχμαλωσίαν ὑπέ- 

μευνεν ἐϑελούσιον ὑπὲρ τοῦ μὴ παραδοῦναι ταῦτα πο- 

λεμίοις τὰ ἅγια καὶ τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ περιιδεῖν φλε- 

$5 γόμενον. (1055 διὰ τοῦτο λόγος v' αὐτὸν πρὸς ἁπάν- 

τῶν Ιουδαίων ἱερὸς &vvuvst, καὶ μνήμη ῥέουσα δι᾽ 

αἰῶνος ἀεὶ νέα τοῖς ἐπιγιγνομένοις παραδίδωσιν ἀϑά- 

νατον. (106. καλόν, ὦ ᾿Ιωάννη. ὑπόδειγμα, κἂν προσῇ 
κίνδυνος. ἐγὼ δέ σοι καὶ τὴν ἀπὸ Ῥωμαίων συγγνώ- 

30 μὴν ἐγγυῶμαι. (101. μέμνησο δ᾽ ὡς ὁμόφυλος ὧν παρ- 

«Lv καὶ Ιουδαῖος v ἐπαγγέλλομαι" καὶ χρὴ σκοπεῖν 
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τίς ὃ συμβουλεύων καὶ πόϑεν. μὴ γὰρ ἔγωγέ ποτὲ ysvot- 

μην ξῶν οὕτως αἰχμάλωτος. ἵνα παύσωμαι (κηδόμενοςρ) 

τοῦ γένους ἢ τῶν πατρίων ἐπιλάϑωμαι. {1085 πάλιν 

ἀγανακτεῖς καὶ κέχραγάς μοι λοιδορούμενος. ἀξίῳ γε 

καὶ χαλεπωτέρων, ὃς ἀντικρὺς τῆς εἱμαρμένης vs παρ- 

αινῶ καὶ τοὺς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ βιάξομανι κατακρίτους 

σώξειν. «109» τίώρ οὐκ οἷδε τὰς τῶν παλαιῶν προφη- 
τῶν ἀναγραφὰς καὶ τὸν ἐπιρρέποντα τῇ τλήμονι πόλει 

χρησμὸν ἤδη ἐνεστῶτα; τότε γὰρ ἅλωσιν αὐτῆς προεῖς- 

zov, ὅταν ὁμοφύλου τις ἄρξῃ φόνου. (1105 τῶν ὑμε- 

τέρων δὲ πτωμάτων οὐχ ἡ πόλις καὶ τὸ ἱερὸν δὲ πᾶν 

πεπλήρωται; ϑεὸς ἄρα, ϑεὸς αὐτὸς ἐπάγει μετὰ Ῥω- 

μαίων καϑάρσιον αὐτῷ πῦρ, καὶ τὴν τοσούτων μιασ- 

μάτων γέμουσαν πόλιν ἀναρπάζξει." 

(111) ταῦτα λέγων ὁ ᾿Ιῴώσηπος μετ᾽ ὀδυρμοῦ καὶ 
δαχρύων λυγμῷ τὴν φωνὴν ἐνεχόπη. {1125 καὶ 'Ῥω- 

μαῖοι μὲν ᾧκτειράν vs τοῦ πάϑους καὶ τῆς προαιρέ- 

σεως αὐτὸν ἐθαύμασαν" οἵ δὲ περὶ τὸν ᾿Ιωάννην παρ- 

ὠξύνοντο μᾶλλον ἐπὶ τοὺς Ρωμαίους. ἐπιϑυμοῦντες 

ἐγκρατεῖς γενέσϑαι κἀκείνου. {1155 τῶν ys μὴν εὐὖ- 

γενῶν πολλοὺς ἐκίνησεν ὃ λόγος. καὶ τινὲς μὲν ὀρρω- 

δοῦντες τὰς φυλακὰς τῶν στασιαστῶν χατὰ χώραν 

ἔμενον. ἀπώλειαν μέντοι σφῶν τ᾽ αὐτῶν καὶ τῆς πό- 

Aecg κατεγνώκεσαν" εἰσὶ δ᾽ οἱ καιροφυλακήσαντες 

ἄδειαν ἀναχωρήσεως. πρὸς τοὺς Ῥωμαίους κατέφυγον. 

(1145 ὧν ἦσαν ἀρχιερεῖς μὲν ἸἸώσηπός τε καὶ ᾿᾽Ἰ1η- 
Goto, υἱοὶ δ᾽ ἀρχιερέων τρεῖς μὲν ᾿Ισμαήλου τοῦ χα- 
ρατομηϑέντος ἐν Κυρήνῃ, καὶ τοῦ Ματϑίου τέττα- 

geg, καὶ εἷς ἑτέρου Ματϑίου παῖς, διαδρὰς μετὰ τὴν 

τοῦ πατρὸς ἀπώλειαν, ὃν Ó τοῦ Γιώρα Σίμων ἀπέ- 30 

χτεινὲ σὺν τρισὶν υἱοῖς, ὡς προείρηται. πολλοὶ δὲ καὶ 
* 

e 
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τῶν ἄλλων εὐγενῶν τοῖς ἀρχιερεῦσι συμμετεβάλοντο. 

(1155 Καῖσαρ δ᾽ αὐτοὺς τά τ᾽ ἄλλα φιλοφρόνως ἐδέξατο, 

καὶ γιγνώσκων (iv) ἀλλοφύλοις ἤϑεσιν ἀηδῆ τὴν δια- 

τριβὴν ἕξειν ἀπέπεμψεν αὐτοὺς εἰς Γόφναν, τέως ἐκεῖ 

5 παραινῶν μένειν᾽ ἀποδώσειν γὰρ ἑκάστῳ τὰς κτήσεις 

κατὰ σχολὴν ἀπὸ τοῦ πολέμου γενόμενος. «116» ot 

μὲν οὖν εἰς τὸ δοϑὲν πολίχνιον μετὰ πάσης ἀσφα- 

λείας ἀνεχώρουν ἄσμενοι" μὴ φαινομένων δ᾽ αὐτῶν 

διεφήμισαν οἵ στασιασταὶ πάλιν ὡς ἀποσφαγεῖεν ὑπὸ 

τοὶ Ρωμαίων οἵ αὐτόμολοι, δῆλον ὅτι τοὺς λοιποὺς ἀπο- 

τρέποντες τῷ φόβῳ διαδιδράσκειν. «11V» ἤνυστο δ᾽ 

ὡς καὶ πρότερον αὐτοῖς τὸ πανούργημα πρὸς καιρόν᾽ 

ἐπεσχέϑησαν γὰρ ὑπὸ τοῦ δέους αὐτομολεῖν. 

(1185 αὖϑις δ᾽, ὡς ἀνακαλέσας τοὺς ἄνδρας ἀπὸ 

15 τῆς Γόφνας Τίτος ἐκέλευσε μετὰ τοῦ ᾿Ιωσήπου περιελ- 

ϑόντας τὸ τεῖχος ὀφϑῆναι τῷ δήμῳ, «1195 πλεῖστοι 

πρὸς τοὺς Ῥωμαίους ἔφευγον. γιγνόμενοι δ᾽ ἀϑρόοι 

καὶ πρὸ τῶν Ῥωμαίων ἱστάμενοι μετ᾽ οἰμωγῆς καὶ δα- 

κρύων ἱχέτευον τοὺς στασιαστὰς τὸ μὲν πρῶτον 04g 

' s» τοὺς Ῥωμαίους δέξασθαι τῇ πόλει, καὶ τὴν πατρίδα 

] 
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σῶσαι πάλιν. (1205 εἰ δὲ μή. τοῦ γ᾽ ἱεροῦ πάντως 

ὑπεξελθεῖν καὶ δύσασϑαι τὸν ναὸν αὐτοῖς" οὐ γὰρ ἂν 

τολμῆσαι Ῥωμαίους μὴ μετὰ μεγίστης ἀνάγκης κατα- 

φλέξαι τὰ ἅγια. «121» τούτοις μᾶλλον ἀντεφιλονί- 

25 X0vvV, καὶ πολλὰ βλάσφημα τοῖς αὐτομόλοις ἀντικεκρα- 

γότες ἐπὶ τῶν ἱερῶν πυλῶν τούς τ᾽ ὀξυβελεῖς καὶ 

καταπέλτας καὶ λιϑοβόλους μηχανὰς διέστησαν, ὡς τὸ 

κύκλῳ μὲν ἱερὸν ὑπὸ πλήϑους νεκρῶν προσεοικέναι 

πολυανδρίῳ, τὸν δὲ ναὸν αὐτὸν φρουρίῳ. (122) τοῖς 
80 δ᾽ ἁγίοις καὶ ἀβάτοις μετὰ τῶν ὅπλων εἰσεπήδων, 

ϑερμὰς ἔτι τὰς χεῖρας ἐξ ὁμοφύλων ἔχοντες φόνων" 

3 
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καὶ προύκοψαν εἰς τοσοῦτον παρανομίας $09 , ἣν ἂν 

εἰκὸς ἦν ἀγανάκτησιν γενέσϑαν ᾿Ιουδαίων εἰ Ῥωμαῖοι 

ταῦτ᾽ ἐξυβρίζοιεν εἰς αὐτούς, ταύτην εἶναι παρὰ Ῥω- 

μαίων τότε πρὸς ᾿Ιουδαίους ἀσεβοῦντας εἰς τὰ ἴδια. 

(125) τῶν μέν γε στρατιωτῶν οὐκ ἔστιν ὕστις οὐ 

μετὰ φρίκης εἰς τὸν vov ἀφεώρα καὶ προδεχύνει, 

τούς τε λῃστὰς ηὔχετο πρὶν ἀνηκέστου πάϑους μετα- 

νοῆσαι.  (124» Καῖσαρ δ᾽ ὑπερπαϑήσας πάλιν ἐξω- 

νείδιξε τοὺς περὶ τὸν ᾿Ιωάννην. λέγων “ἄρ᾽ οὐχ ὑμεῖς, 
ὦ μιαρώτατοι, τὸν δρύφακτον τοῦτον προυβάλεσϑε 

τῶν ἁγίων; (125) οὐχ ὑμεῖς δὲ τὰς ἐν αὐτῷ στήλας 

διεστήσατε, γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ ἡμετέροις κε- 

χαραγμένας, ἃ μηδένα τὸ γείσιον ὑπερβαίνειν παραγ- 

γέλλει; 126» οὐχ ἡμεῖς δὲ τοὺς ὑπερβάντας ὑμῖν 

ἀναιρεῖν ἐπετρέψαμεν, κἂν Ρωμαίων τις ἧ; τί οὖν νῦν, 

ἀλιτήριοι, καὶ νεκροὺς ἐν αὐτῷ καταπατεῖτε; τί δὲ τὸν 

ναὸν αἵματι ξένῳ καὶ ἐγχωρίῳ φύρετε; (121) μαρ- 

τύρομαι ϑεοὺς ἐγὼ πατρίους. καὶ εἴ τις ἐφεώρα ποτὲ 

τόνδε τὸν χῶρον (νῦν μὲν γὰρ οὐκ οἴομαι), μαρτύρο- 
μαι δὲ χαὶ στρατιὰν τὴν ἐμὴν καὶ τοὺς παρ᾽ ἐμοὶ 

᾿Ιουδαίους καὶ ὑμᾶς αὐτούς, {1285 ὡς οὐκ ἐγὼ ταῦϑ᾽ 

ὑμᾶς ἀναγκάξω μιαίνειν, κἂν ἀλλάξητε τῆς παρατάξεως 

τὸν τόπον, οὔτε προσελεύσεταί τις Ῥωμαίων τοῖς ἁγίοις 

οὔτ᾽ ἐνυβριεῖ, τηρήσω δὲ τὸν ναὸν ὑμῖν καὶ μὴ ϑέλουσι.᾽ 

(120) ταῦτα τοῦ ᾿Ιωσήπου διαγγέλλοντος ἐκ τοῦ 

Καίσαρος. οἵ λῃσταὶ καὶ ὃ τύραννος οὐκ ἀπ᾽ εὐνοίας 
ἀλλὰ κατὰ δειλίαν γίγνεσϑαι τὰς παρακλήσεις δοκοῦν- 

veg ὑπερηφάνουν. 4180» Τίτος δ᾽ ὡς οὔτ᾽ οἶκτον 
ἑαυτῶν τοὺς ἄνδρας οὔτε φειδώ τινα τοῦ ναοῦ ποιου- 

μένους ἑώρα, πάλιν πρὸς πόλεμον ἄκων ἐχώρει. (1315 

πᾶσαν μὲν οὖν τὴν δύναμιν ἐπάγειν αὐτοῖς οὐχ οἷόν 

80 
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v dv, μὴ χωρουμένην τῷ τόπῳ, τριάκοντα δ᾽ ἐπιλέξας 

ἀφ᾽ ἑκάστης ἑἕκατονταρχίας τοὺς ἀρίστους, καὶ τοῖς χι- 

λιάρχοις ἀνὰ χιλέους παραδούς, τούτων δ᾽ ἐπιτάξας ἣγε- 

μόνα Κερεάλιον, ἐπιϑέσϑαι προσέταξε ταῖς φυλακαῖς 

5 περὶ ὥραν τῆς νυχτὸς ἐνάτην. {182) ὄντα δὲ καὶ αὐτὸν 

ἐν τοῖς ὅπλοις καὶ συγκαταβαίνειν παρεσκευασμένον οἵ 

τε φίλοι διὰ τὸ μέγεϑος τοῦ κινδύνου κατέσχον. καὶ τὰ 

περὶ τῶν ἡγεμόνων λεγόμενα. «138» πλέον γὰρ αὐὖ- 

τὸν ἀνύσειν ἔφασαν ἐπὶ τῆς ᾿ἀντωνίας καϑεξόμενον 

10 καὶ τὴν μάχην ἀγωνοθετοῦντα τοῖς στρατιώταις ἢ εἰ 

καταβὰς προκινδυνεύοι᾽" πάντας γὰρ ὁρῶντος Καίσαρος 

ἀγαϑοὺς πολεμιστὰς ἔσεσϑαι. (1945 τούτοις πεισϑεὶς 

ὁ Καῖσαρ. καὶ δι᾿ ἕν τοῦτο τοῖς στρατιώταις ὑπομέ- 

νειν εἰπών, ἵνα κρίνῃ τὰς ἀρετὰς αὐτῶν καὶ μήτε τῶν 

.15 ἀγαϑῶν τις ἀγέραστος μήτε τῶν ἐναντίων ἀτιμώρητος 

διαλάϑῃ. γένηται δ᾽ αὐτόπτης καὶ μάρτυς ἁπάντων ὃ 

καὶ τοῦ χκολάξειν καὶ τοῦ τιμᾶν κύριος, (1955 τοὺς 

μὲν ἐπὶ τὴν πρᾶξιν ἔπεμπε x«9' ἣν ὥραν καὶ προεί- 

ρηται. προελϑὼν δ᾽ αὐτὸς εἰς τὸ εὐκάτοπτον ἀπὸ τῆς 
| 30 Δντωνίας ἐκαραδόκει τὸ μέλλον. 

(1365 οὐ μὴν οἵ ys πεμφϑέντες τοὺς φύλακας εὗ- 
ρον κοιμωμένους ὡς ἤλπισαν, ἀλλ᾽ ἀναπηδήσασι μετὰ 

κραυγῆς εὐθέως συνεπλέκοντο. πρὸς δὲ τὴν τῶν ἐκ- 

κοιτούντων βοὴν ἔνδοθεν oí λοιποὶ κατὰ στῖφος ἐξέ- 

| 55 0:0v. (151) τῶν μὲν δὴ πρώτων τὰς ὁρμὰς ἐξεδέ- 

ΡΥ ΨΟΥ ck Wow 

χοντο Ῥωμαῖοι, περιέπιπτον δ᾽ οἵ μετ᾽ ἐκείνους τῷ 

σφετέρῳ τάγματι, καὶ πολλοὶ τοῖς οἰκείοις ὡς πολεμίοις 

ἐχρῶντο. «188» τὴν μὲν γὰρ διὰ βοῆς ἐπίγνωσιν ἡ 

χραυγὴ συγχυϑεῖσα παρ᾽ ἀμφοῖν, τὴν δὲ δι’ ὀμμάτων 

301] νὺξ ἕκαστον ἀφείλετο, καὶ τυφλώττειν ἄλλως οὕς 

μὲν οἵ ϑυμοὶ παρεσκεύαξον oUg δ᾽ οἵ φόβοι. διὰ τοῦτο 
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τὸν προστυχόντα πλήττειν ἦν ἄκριτον. «41395 'Po- 
μαίους μὲν οὖν συνησπικότας καὶ κατὰ συντάξεις προ- 

πηδῶντας ἧττον ἔβλαπτεν ἄγνοια" καὶ γὰρ ἦν παρ᾽ 

ἑχάστῳ μνήμη τοῦ συνθήματος" | (1405 Ἰουδαῖοι δ᾽ 

ἀεὶ σκεδαννύμενοι, καὶ τάς τὲ προσβολὰς καὶ τὰς ὑπο- 

χωρήδεις ἀνέδην ποιούμενοι, πολλάκις φαντασίαν παρ- 

&iyov ἀλλήλοις πολεμίων: τὸν ὑποστρέφοντα γὰρ 

ἕκαστος οἰχεῖον διὰ σκότους ὡς ἐπιόντα Ῥωμαῖον ἐξε- 

δέχετο. «141» πλείους γοῦν ὑπὸ τῶν ἰδίων ἢ τῶν 

πολεμίων ἐτρώϑησαν., ἕως ἡμέρας γενομένης ὄψει τὸ 

λοιπὸν ἡ μάχη διεκρένετο, καὶ κατὰ φάλαγγα διαστάν- 

τὲς τοῖς τε βέλεσιν εὐτάχτως ἐχρῶντο καὶ ταῖς ἀμύ- | 

voi. (142) οὐδέτερον δ᾽ οὔτ᾽ εἶκον οὔτ᾽ ἐκχοπίων. 

ἀλλ᾽ ot μέν, ὡς ἐφορῶντος Καίσαρος. κατ᾽. ἄνδρα καὶ 

κατὰ συντάξεις ἤριζον ἀλλήλοις, καὶ προκοπῆς ἕκαστος 

ἐχείνην αὐτῷ τὴν ἡμέραν ἄρξειν ὑπελάμβανεν. εἰ γεν- 

ναίως ἀγωνίσαιτο᾽ (1435 Ἰουδαίοις δ᾽ ἐβράβευε τὰς 

τόλμας ὅ τὲ περὶ σφῶν αὐτῶν καὶ τοῦ ἱεροῦ φόβος 
καὶ ὃ τύραννος ἐφεστὼς καὶ τοὺς μὲν παρακαλῶν τοὺς 

ὃὲ μαστιγῶν καὶ διεγείρων ἀπειλαῖς. (1445 συνέβαινε 

ὃὲ τὸ μὲν πλεῖστον σταδιαίαν εἶναι τὴν μάχην, ἐν 

ὀλίγῳ δὲ καὶ ταχέως ἀντιστρέφεσϑαι τὰς δοπάς" οὐ- 
δέτεροι γὰρ οὔτε φυγῆς οὔτε διώξεως μῆκος εἶχον. 
(1455 ἀεὶ δὲ πρὸς τὸ συμβαῖνον οἰκεῖος ἀπὸ τῆς 

Avvovíag ὁ ϑόρυβος ἦν, ϑαρρεῖν δὲ καὶ κρατοῦσι τοῖς 
σφετέροις ἐπεβόων καὶ μένειν τρεπομένοις. «146» ἦν 

δ᾽ ὥσπερ τι πολέμου ϑέατρον᾽ οὐδὲν γὰρ οὔτε Τίτον 

οὔτε τοὺς περὶ αὐτὸν ἐλάνϑανε τῶν κατὰ τὴν μάχην. 

(1417) τὸ δὲ πέρας. ἀρξάμενοι τῆς νυχτὸς ἐνάτης ὥρας, 

περὶ πέμπτην τῆς ἡμέρας διελύϑησαν, ἀφ᾽ οὗπερ ἤρ- 
ἕαντο τόπου τῆς συμβολῆς. μηδέτεροι βεβαίως κλί- 

1 
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ψαντὲς τοὺς ἑτέρους, ἀλλὰ τὴν νίκην μέσην àv &yyo- 

μάλῳ καταλιπόντες. «148» καὶ Ῥωμαίων μὲν ἐπισή- 

uoo ἠγωνίσαντο πολλοί, ᾿Ιουδαίων δ᾽ ἐκ μὲν τῶν περὶ 

Σίμωνα ᾿Ιούδας ὃ τοῦ Μαρεώτου καὶ Σίμων ὃ τοῦ 

5 Ὁσαΐα, τῶν δὲ ᾿Ιδουμαίων ᾿Ιάκωβος καὶ Σίμων, Καϑλᾶ 

μὲν οὗτος παῖς, Σωσᾶ δὲ ὁ Ιάκωβος, τῶν δὲ μετὰ 

᾿Ιωάννου Γυφϑαῖος καὶ ᾿4λεξᾶς, τῶν δὲ ζηλωτῶν Σέ- 

uev υἱὸς "Apt. 

(1495 iv τούτῳ δ᾽ ἡ λοιπὴ τῶν Ῥωμαίων δύνα- 

10 μέρ, ἡμέραις ἑπτὰ καταστρεψαμένη τοὺς τῆς ᾿ἀντωνίας 

ϑεμελίους, μέχρι τοῦ ἱεροῦ πλατεῖαν ὁδὸν εὐτρεπί- 

ὄαντο. (100) πλησιάσαντα δὲ τῷ πρώτῳ περιβόλῳ 
τὰ τάγματα κατήρχετο χωμάτων, τὸ μὲν ἀντικρὺς τῆς 

τοῦ εἴσω ἱεροῦ γωνίας ἥτις ἦν κατ᾽ ἄρχτον καὶ δύ- 

πρσιν, τὸ δὲ κατὰ τὴν βόρειον ἐξέδραν ἣ μεταξὺ τῶν Λ΄ 

δύο πυλῶν ἦν. (151» τῶν δὲ λοιπῶν δύο ϑάτερον 
μὲν κατὰ τὴν ἑσπέριον στοὰν τοῦ ἔξωϑεν ἱεροῦ. τὸ 
δ᾽ ἕτερον ἔξω κατὰ τὴν βόρειον. προύχοπτε μέντοι 

μετὰ πολλοῦ καμάτου καὶ ταλαιπωρίας αὐτοῖς τἄργα, 

οο τὴν ὕλην ἀφ᾽ ἑκατὸν σταδίων συγκομίξζουσιν. (102) 

ἐχακοῦντο δ᾽ ἐσϑ’ ὅπῃ καὶ κατ᾽ ἐπιβουλὰς αὐτοί, διὰ 
περιουσίαν τοῦ κρατεῖν ὄντες ἀδεέστεροι, καὶ δι᾿ ἀπό- 

γνῶσιν ἤδη δωτηρίας χρώμενον τολμηροτέροις τοῖς 

᾿Ιουδαίοις. (1535 τῶν γὰρ ἱππέων τινὲς ὁπότε προέξλ-. 

25 ϑοίὲν ἐπὶ ξυλείαν ἢ χόρτου συλλογήν, τὸν τῆς κομι- 

δῆς χρόνον ἀνίεσαν βόσχεσϑαι τοὺς ἵππους ἀποχαλι- 

νοῦντες, oUg οἵ Ιουδαῖοι κατὰ στῖφος ἐχπηδῶντες ἥρπα- 

ξον. (1545 xai τούτου συνεχῶς γιγνομένου, νομίσας 

Καῖσαρ ὅπερ ἦν. ἀμελείᾳ τῶν σφετέρων πλέον ἢ τῇ 

30 Ιουδαίων ἀνδρείᾳ γίγνεσϑαι τὰς ἁρπαγάς, ἔγνω σκχυ- 

ϑρωπότερον τοὺς λοιποὺς πρὸς φυλακὴν τῶν ἵππων 
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ἐπιστρέψαι, (150D» καὶ κελεύσας ἀπαχϑῆναι τὴν ἐπὶ 

ϑανάτῳ τῶν ἀπολεσάντων στρατιωτῶν ἕνα, φόβῳ τοῖς 

ἄλλοις ἐτήρησε τοὺς ἵππους οὐκέτι γὰρ εἴων νέμεσϑαι., 

καϑάπερ δὲ συμπεφυκότες αὐτοῖς ἐπὶ τὰς χρείας ἐξῇσαν. 

(1565 o? μὲν οὖν προσεπολέμουν τῷ ἱερῷ καὶ τὰ 
χώματα διήγειρον" (101) μετὰ δὲ μίαν ἡμέραν αὐτῶν 

τῆς ἀνόδου πολλοὶ τῶν στασιαστῶν. οἷς ἁρπαγαί τ᾽ 

ἐπέλειπον ἤδη χαὶ ὁ λιμὸς ἤπειγε. συνελθόντες ταῖς 

κατὰ τὸ ᾿Ελαιῶν ὄρος Ῥωμαίων φυλακαῖς ἐπιτέϑενται., 

περὶ ὥραν ἑνδεκάτην τῆς ἡμέρας, οἰόμενοι πρῶτον μὲν 

ἀδοκήτων, ἔπειτα πρὸς ϑεραπείαις ἤδη τοῦ σώματος 

ὄντων ῥαδίως διεκπαίσειν. «4158» προαισϑόμενοι δὲ 

τὴν ἔφοδον οἵ Ῥωμαῖοι. καὶ ταχέως ἐκ τῶν πλησίον 

φρουρέων συνδραμόντες. εἶργον ὑπερπηδᾶν καὶ δια- 

κόπτειν τὸ περιτείχιδσμα βιαζομένους. «159» γενομέ- 

νης δὲ καρτερᾶς τῆς συμβολῆς ἄλλα τε πολλὰ παρ᾽ 

ἑκατέρων γενναίως ἐπράχϑη, Ῥωμαίων μὲν μετὰ τῆς 

ἰσχύος ἐμπειρίᾳ τοῦ πολεμεῖν χρωμένων, ᾿Ιουδαίων δ᾽ 

ἀφειδέσι ταῖς δρμαῖς καὶ τοῖς ϑυμοῖς ἀκαταδσχέτοις 

(160) (ἐστρατήγει δὲ τῶν μὲν αἰδὼς τῶν δ᾽ ἀνάγκη; 
τό τε γὰρ ἐξαφεῖναι ᾿Ιουδαίους ὥσπερ ἄρκυσιν ἐνει- 

λημμένους Ῥωμαίοις αἴσχιστον ἐδόκει, κἀκεῖνον μίαν 

ἐλπίδα σωτηρίας εἶχον, εἰ βιασάμενοι ῥδήξειαν τὸ τεῖ- 

109), X161» xol τῶν ἀπὸ σπείρας τις ἱππέων, Πεδά- 

νιος τοὔνομα, τρεπομένων ἤδη τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ 

xcv τῆς φάραγγος συνωθουμένων ῥόϑιον ἐκ πλαγίου 

παρελαύνων τὸν ἵππον. ἁρπάξει τινὰ φεύγοντα τῶν 

πολεμίων. νεανίαν στιβαρόν τ᾽ ἄλλως τὸ σῶμα καὶ 

καϑωπλισμένον, δραξάμενος ἐκ τοῦ σφυροῦ. (1625 

τοσοῦτον μὲν ἑαυτὸν ἐκ τρέχοντος ἐπέκλινε τοῦ ἵππου, 

τοσοῦτον δ᾽ ἐπεδείξατο τῆς τε δεξιᾶς τὸν τόνον καὶ 

E 
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τοῦ λοιποῦ σώματος, ἔτι δ᾽ ἐμπειρίας ἱππικῆς. (169) 

ὃ μὲν οὖν ὥσπερ τι κειμήλιον ἁρπασάμενος ἧκε φέ- 

gov Καίσαρι τὸν αἰχμάλωτον: Τίτος δὲ τὸν uiv λα- 

βόντα τῆς δυνάμεως ϑαυμάσας, τὸν δὲ ληφϑέντα τῆς 

Ὁ περὶ τὸ τεῖχος ἐπιχειρήσεως κολάσαι κελεύσας, αὐτὸς 

ἐν ταῖς περὶ τὸ ἱερὸν διαμάχαις ἦν καὶ τὰ χώματα 

κατήπειγεν. 

(1645) ἐν ᾧ Ἰουδαῖοι κακούμενοι ταῖς συμβολαῖς 

ἀεὶ κατ᾽ ὀλίγον κορυφουμένου τοῦ πολέμου καὶ τῷ 

το ναῷ προσέρποντος, καϑάπερ δσηπομένου σώματος, ἀπέ- 

᾿ς xoxrov τὰ προειλημμένα μέλη, φϑάνοντες τὴν εἰς τὸ 

πρόσω νομήν. (1655 τῆς γὰρ βορείου καὶ κατὰ δύσιν 

στοᾶς τὸ συνεχὲς πρὸς τὴν vvovíav ἐμπρήσαντες, 

ἔπειτ᾽ ἀπέρρηξαν ὅσον πήχεις εἴκοσι, ταῖς ἰδίαις χερ- 

15 Giv ἀρξάμενοι καίειν τὰ ἅγια. «166. μετὰ δ᾽ ἡμέρας 

δύο. τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ προειρημένου μηνός, τὴν 

πλησίον στοὰν ὑποπιμπρᾶσι Ῥωμαῖοι. καὶ μέχρι πεν- 

τεκαίδεκα πήχεων προχόψαντος τοῦ πυρὸς ἀποκόπ- 

τουσιν ὁμοίως ᾿Ιουδαῖοι τὴν ὀροφήν, μήτε καϑ᾽ ἅπαν 

20 ἐξιστάμενον τῶν ἔργων καὶ τὸ πρὸς τὴν Avvovíav 

συναφὲς αὐτῶν διαιροῦντες" (1617) διὸ καὶ παρὸν κω- 

λύειν ὑποπιμπράντας, οὗ δὲ πρὸς τὴν ἐμβολὴν τοῦ 

πυρὸς ἠρεμήσαντες τὴν νομὴν ἐμέτρησαν αὐτῷ σφίσι 

- χρησίμως. «168» περὶ μὲν δὴ τὸ ἱερὸν οὐ διέλιπον 
35 αἱ συμβολαί, συνεχὴς δ᾽ ἦν κατὰ μέρος ἐχϑεόντων ἐπ᾽ 

ἀλλήλους ὃ πόλεμος. 

(1695 τῶν ᾿Ιουδαίων δέ τις κατὰ ταύτας τὰς ἣἧμέ- 

ρας ἀνὴρ τό τε σῶμα βραχὺς καὶ τὴν ὄψιν εὐκατα- 

φρόνητος. γένους 9' ἕνεχα καὶ τῶν ἄλλων ἄσημος 

80 (Ἰωνάϑης ἐκαλεῖτο), προελϑὼν κατὰ τὸ τοῦ ἀρχιερέως 

Ἰωάννου μνημεῖον ἄλλα τε πολλὰ πρὸς τοὺς Ῥωμαίους 

ENSE 0’ 
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ὑπερηφάνως ἐφθέγγετο, καὶ τὸν ἄριστον αὐτῶν εἰς 

μονομαχίαν προυκαλεῖτο. 4110) τῶν δὲ ταύτῃ παρα- 

τεταγμένων οἵ πολλοὶ μὲν ὑπερηφάνουν., ἦσαν δ᾽ ot 

κατὰ τὸ εἰκὸς ἐδεδοίκεσαν. ἥπτετό γε μὴν τινῶν καὶ 

λογισμὸς οὐκ ἀσύνετος, ϑανατῶντι μὴ συμπλέκεσϑαι᾽ 5 
(1715 τοὺς γὰρ ἀπεγνωκότας τὴν σωτηρίαν ἅμα καὶ 

τὰς δρμὰς ἀταμιεύτους ἔχειν καὶ τὸ ϑεῖον ἀδυσώπη- 

τον, τό τε παραβάλλεσϑαι πρὸς oUg καὶ τὸ νικᾶν οὐ 

μέγα καὶ μετ᾽ αἰσχύνης τὸ λειφϑῆναι σφαλερόν, οὐκ 

ἀνδρείας ἀλλὰ ϑρασύτητος εἶναι. (112. μηδενὸς δ᾽ τὸ 
ἐπὶ πολὺ προϊόντος. καὶ τοῦ ᾿Ιουδαίου πολλὰ κατα- 
κερτομοῦντος αὐτοὺς εἰς δειλίαν (ἀλαζὼν γάρ τις ἦν 

αὐτὸς σφόδρα καὶ τῶν Ρωμαίων ὑπερήφανος) Πούδης 

τις ὄνομα. τῶν ἐξ ἴλης ἱππέων. βδελυξάμενος αὐτοῦ 

τά τὲ ῥήματα xci τὸ αὔϑαδες (1135 (εἰκάσας δὲ καὶ τὸ 
πρὸς τὴν βραχύτητα τοῦ σώματος αὐτὸν ἀπερισκέπτως. 

ἐπαρϑῆναι) προπηδᾷ. καὶ τὰ μὲν ἄλλα περιῆν συμ- 

βαλών, προυδόϑη δ᾽ ὑπὸ τῆς τύχης᾽ πεσόντα γὰρ αὖ- 

τὸν ὃ ᾿Ιωνάϑης ἀποσφάττει προσδραμών. (114) ἔπειτ᾽ 
ἐπιβὰς τῷ νεκρῷ τό vs ξίφος ἡμαγμένον ἀνέσειξ καὶ o 
τῇ λαιᾷ τὸν Qugsóv, ἐπηλάλαξέ τε τῇ στρατιᾷ πολλά, 

καὶ πρὸς τὸν πεσόντα κομπάξων καὶ τοὺς ὁρῶντας 

Ρωμαίους ἐπισκώπτων. (118) ξἕως αὐτὸν ἀνασκιρτῶντα 

καὶ ματάξζοντα Πρῖσκός τις ἑκατοντάρχης τοξεύσας διή- 

A«Gs βέλει. πρὸς ὃ τῶν τε ᾿Ιουδαίων καὶ τῶν Ρωμαίων 95 
κραυγὴ συνεξήρϑη διάφορος. (116) ὃ δὲ δινηϑεὶς 
ἐκ τῶν ἀλγηδόνων ἐπὶ τὸ σῶμα τοῦ πολεμίου κατέ- 

πεσεν. ὠκυτάτην ἀποφήνας ἐν πολέμῳ τὴν ἐπὶ τοῖς 
ἀλόγως εὐτυχοῦσι νέμεσιν. 

8. «1 οἱ δ᾽ ἀνὰ τὸ ἱερὸν στασιασταὶ φανερῶς τ᾽ 30 

οὐχ ἀνίεσαν τοὺς ἐπὶ τῶν χωμάτων στρατιώτας ἀμυ- 
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νόμενοι καϑ' ἑκάστην ἡμέραν, καὶ τοῦ προειρημένου 

μηνὸς ἑβδόμῃ καὶ εἰχάδι δόλον ἐνσκευάξονται τοιόνδε. 

(1185 τῆς ἑσπερίου στοᾶς τὸ μεταξὺ τῶν δοκῶν καὶ 

τῆς ἐπ᾽ αὐταῖς ὀροφῆς ὕλης ἀναπιμπλᾶσιν αὔης, πρὸς 

5 δ᾽ ἀσφάλτου vs καὶ πέττης, ἔπειϑ' ὡς καταπονούμενοι 

δῆϑεν ὑπεχώρουν. (119) πρὸς ὃ τῶν μὲν ἀσκέπτων 

πολλοὶ ταῖς δρμαῖς φερόμενον προσέκειντο τοῖς ὑπο- 

χωροῦσιν, ἐπί τε τὴν στοὰν ἐπήδων προσϑέμενοι κλί- 

μακας᾽ οἵ δὲ συνετώτεροι. τὴν ἄλογον τροπὴν τῶν 

10 Ἰουδαίων ὑπονοήσαντες, ἔμενον. «180» χατεπλήσϑη 
μέντοι τῶν ἀναπηδησάντων ἡ στοά. κἀν τούτῳ οἵ 

᾿Ιουδαῖοι πᾶσαν ὑποπιμπρᾶσιν αὐτήν. αἰρομένης δ᾽ 
αἰφνιδίως πάντοϑεν τῆς φλογός, τούς τ᾽ ἔξω τοῦ κιν- 

δύνου Ῥωμαίους ἔκπληξις ἐπέσχε δεινὴ καὶ τοὺς πε- 

i5 ριόσχεϑέντας ἀμηχανία. (1815 κυκλούμενοι δ᾽ ὑπὸ τῆς 

φλογὸς οἱ μὲν εἰς τὴν πόλιν ὀπίσω κατεκρήμνιξον 

ἑαυτούς. οἱ δ᾽ εἰς τοὺς πολεμίους πολλοὶ δ᾽ ἐλπέδι 

σωτηρίας εἰς τοὺς σφετέρους καταπηδῶντες ἐχλῶντο 

τὰ μέλη, πλείστων δ᾽ ἔφϑανε τὰς ὁρμὰς τὸ πῦρ, καί 

30 v.VeG. τὴν φλόγα σιδήρῳ. «X182» περιεῖχε δ᾽ εὐθέως 

καὶ τοὺς ἄλλως φϑειρομένους τὸ πῦρ ἐπὶ πλεῖστον 

ἐκφερόμενον. Καίσαρα δέ, καίπερ χαλεπαίνοντα τοῖς 

ἀπολλυμένοις, ἐπειδὴ δίχα παραγγέλματος ἀναβεβήκε- 

σαν, ὅμως οἶκτος εἰσήει τῶν ἀνδρῶν. «189» καὶ μη- 
25; δενὸς προσαμύνειν δυναμένου, τοῦτο γοῦν παραμύϑιον 

ἦν τοῖς φϑειρομένοις, τὸ βλέπειν ὑπὲρ οὗ τις ἠφέει 
τὴν ψυχὴν ὀδυνώμενον᾽ βοῶν τε γὰρ αὐτοῖς καὶ προ- 

πηδῶν καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν ἐκ τῶν ἐνόντων ἐπαμύνειν 

παρακαλῶν δῆλος ἦν. (184) τὰς δὲ φωνὰς ἕκαστος 

30 καὶ τὴν διάϑεσιν ὥσπερ τι λαμπρὸν ἀποφέρων ἐντά- 

φίον, εὔϑυμος ἀπέϑνησκεν. «185» ἔνιοί γε μὴν ἐπὶ 
3 IosEePHUS. VI. 
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τὸν τοῖχον τῆς στοᾶς ὄντα πλατὺν ἀναχωρήσαντες ἐκ 

μὲν τοῦ πυρὸς διεσώϑησαν, ὑπὸ δὲ τῶν ᾿Ιουδαίων πε- 

ριδχεϑέντες ἐπὶ πολὺ μὲν ἀντέσχον διατιτρωσκόμενοι., 

2 τέλος δὲ πάντες ἔπεσον, (180) xol τελευταῖος αὐτῶν 
“τις νεανίας, ὀνόματι “όγγος, ὅλον ἐπικοσμήσας τὸ πά- 

90e, καὶ κατ᾽ ἄνδρα μνήμης ἀξίων ὄντων πάντων 

τῶν ἀπολωλότων ἄριστος φανείς. (1815 ὃν οἵ μὲν 

᾿Ιουδαῖοι τῆς τ᾽ ἀλκῆς ἀγάμενοι, καὶ ἄλλως ἀνελεῖν 
ἀσϑενοῦντες. καταβῆναι πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ δεξιᾷ παρε- 

κάλουν. ó δ᾽ ἀδελφὸς Κορνήλιος ἐκ ϑατέρου μὴ κατ- 

αἰσχῦναι τὸ σφέτερον κλέος καὶ τὴν Ῥωμαίων στρα- 

τιάν. τούτῳ πεισϑεὶς καὶ διαράμενος φανερὸν ἑκατέροις 

τοῖς τάγμασι τὸ ξίφος ἑαυτὸν ἀναιρεῖ. «188» τῶν δὲ 

τῷ πυρὶ περισχεϑέντων Σερτώριός τις πανουργίᾳ δια- 

σώξεται. προσκαλεσάμενος γάρ τινα τῶν συστρατιω- 

τῶν Δούκιον, ᾧ συνεσκήνει, μεγάλῃ τῇ φωνῇ ᾿κληρο- 

νόμον᾽ ἔφη “καταλείπω 65 τῶν ἐμαυτοῦ χτημάτων, εἰ 

προσελϑών μὲ δέξαιο 4189» τοῦ δ᾽ ἑτοίμως προσ- 
δραμόντος, ὃ μὲν ἐπ᾽ αὐτὸν κατενεχϑεὶς ἔζησεν, ὃ δὲ 
δεξάμενος ὑπὸ τοῦ βάρους τῷ λιϑοστρώτῳ προσα- 

ραχϑεὶς παραχρῆμα ϑνήσκει. 

(1905 τοῦτο τὸ πάϑος πρὸς καιρὸν μὲν Ῥωμαίοις 
ἐνεποίησεν ἀϑυμίαν, πρός δὲ τὸ μέλλον ὅμως κατ- 

εσκεύαδσε φυλαχτικωτέρους, καὶ πρὸς τὰς τῶν ᾿Ιουδαίων 

ἐνέδρας ὠφέλησεν, ἐν αἷς τὰ πολλὰ δι᾽ ἄγνοιαν τῶν 
τόπων καὶ τὸ ἦϑος τῶν ἀνδρῶν ἐβλάπτοντο. «191» 
κατεχάη δ᾽ ἡ στοὰ μέχρι τοῦ Ιωάννου πύργου. ὃν 
ἐχεῖνος ἐν τῷ πρὸς Σίμωνα πολέμῳ κατεσκεύασεν ὑπὲρ 

τὰς ἐξαγούσας ὑπὲρ τὸν ξυστὸν πύλας τὸ δὲ λοιπὸν 

ἐπὶ διεφϑαρμένοις ἤδη ᾿Ιουδαῖοι τοῖς ἀναβᾶσιν ἀπέ- 

κοψαν. 1925 τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ καὶ Ρωμαῖοι τὴν βό- 
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ρείον στοὰν ἐνέπρησαν μέχρι τῆς ἀνατολικῆς ὅλην, 

ὧν ἡ συνάπτουσα γωνία τῆς Κεδρῶνος καλουμένης 

φάραγγος ὑπερδεδόμητο. παρ᾽ ὃ καὶ φοβερὸν ἦν τὸ 

pé&os. 
(19835 xal và μὲν περὶ τὸ ἱερὸν ἐν τούτοις ἦν, 

τῶν δ᾽ ὑπὸ τοῦ λιμοῦ φϑειρομένων κατὰ τὴν πόλιν 

ἄπειρον μὲν ἔπιπτε τὸ πλῆϑος. ἀδιήγητα δὲ συνέβαινε 

τὰ πάϑη. (1945 καϑ᾽ ἑἕἑχάστην γὰρ οἰκίαν, εἴ που 

τροφῆς παραφανξίη σκιά, πόλεμος qv, καὶ διὰ χειρῶν 

ἐχώρουν οἵ φέλτατοι πρὸς ἀλλήλους, ἐξαρπάξοντες τὰ 

ταλαίπωρα τῆς ψυχῆς ἐφόδια. «4195» πέστις δ᾽ ἀπο- 

ρίας οὐδὲ τοῖς ϑνήσκουσιν ἦν. ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐχπνέ- 

οντας οὗ λῃσταὶ διηρεύνων, μή τις ὑπὸ κόλπον ἔχων 

τροφὴν δκήπτοιτο τὸν ϑάνατον αὑτῷ. «4196» οἱ δ᾽ 

i1) ὑπ᾽ ἐνδείας κεχηνότες ὥσπερ λυττῶντες κύνες ἐσφάλ- 
Aovro, καὶ παρεφϑείροντο ταῖς τὲ ϑύραις ἐνσειόμενοι 

μεϑυόντων τρόπον. καὶ ὑπ᾽ ἀμηχανίας εἰς τοὺς αὐ- 

τοὺς οἴκους εἰσπηδῶντες δὶς ἢ τρὶς ὥρα μιᾷ. {191) 

πάντα δ᾽ ὑπ’ ὀδόντας ἦγεν ἡ ἀνάγκη. xol τὰ μηδὲ 

.:0 τοῖς ῥυπαρωτάτοις τῶν ἀλόγων ξῴων πρόσφορα συλ- 

λέγοντες ἐσϑίειν ὑπέφερον. ξωστήρων γοῦν καὶ ὑπο- 

δημάτων τὸ τελευταῖον οὐκ ἀπείχοντο, χαὶ τὰ δέρματα 

τῶν ϑυρεῶν ἀποδέροντες ἐμασῶντο. «198» τροφὴ δ᾽ 

ἦν καὶ χόρτου τισὶ παλαιοῦ σπαράγματα᾽ τὰς γὰρ ἷνας 
2; ἔνιοι συλλέγοντες ἐλάχιστον σταϑμὸν ἐπώλουν ᾿Δττικῶν 

τεττάρων. (1995 καὶ τί δεῖ τὴν ἐπ᾽ ἀψύχοις ἀναίδειαν 

τοῦ λιμοῦ λέγειν; εἶμι γὰρ αὐτοῦ δηλώσων ἔργον οἷον 

μήτε παρ᾽ Ἕλλησι μήτε παρὰ βαρβάροις ἱστόρηται, 

φριχτὸν μὲν εἰπεῖν ἄπιστον δ᾽ ἀκοῦσαι. (200) χαὺ 

80 ἐγὼ δέ, μὴ δόξαιμι τερατεύεσϑαι τοῖς αὖϑις ἀνθρώ- 
ποις, χἂν παρέλιπον τὴν συμφορὰν ἡδέως, εἰ μὴ τῶν 

7* 
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κατ᾽ ἐμαυτὸν εἶχον ἀπείρους μάρτυρας. ἄλλως τε καὶ 
ψυχρὰν ἂν καταϑείμην τῇ πατρίδι χάριν, καϑυφέμενος 

τὸν λόγον οὗ πέπονϑε τἄργα. 
(201» γυνή τις τῶν ὑπὲρ τὸν Ιορδάνην κατοι- 

κούντων, Μαρία τοὔνομα. πατρὸς ᾿Ελεαξάρου. κώμης 5 
Βηϑεξώβ (σημαίνει δὲ τοῦτο οἶκος ὑσσώπου), διὰ γέ- 
voe καὶ πλοῦτον ἐπίσημος. μετὰ τοῦ λοιποῦ πλήϑους 

εἰς τὰ “Ἱεροσόλυμα καταφυγοῦσα συνεπολιορκεῖτο. 

(202) ταύτης τὴν μὲν ἄλλην κτῆσιν οἵ τύραννοι διήρ- 

παόαν, ὅσην ἐκ τῆς Περαίας ἀνασχκευασαμένη μετή- τὸ 

νεγκχὲν εἰς τὴν πόλιν, τὰ δὲ λείψανα τῶν κειμηλίων, 

κἂν si τι τροφῆς ἐπινοηϑείη, καϑ᾿ ἡμέραν εἰσπηδῶντες 
ἥρπαζον οἵ δορυφόροι. 4203» δεινὴ δὴ τὸ γύναιον 

ἀγανάκτησις εἰσήει, καὶ πολλάκις λοιδοροῦσα καὶ κα- 

ταρωμένη τοὺς ἅρπαγας ἐφ᾽ ἑαυτὴν ἠρέϑιξεν. «2045» i5 

ὡς δ᾽ οὔτε παροξυνόμενός τις οὔτ᾽ ἐλεῶν αὐτὴν ἀνή- 

ορδις καὶ τὸ μὲν εὑρεῖν τι σιτίον ἄλλοις ἐχοπία., παν- 

ταχόϑεν δ᾽ ἄπορον ἦν ἤδη καὶ τὸ εὑρεῖν, ὁ λιμὸς δὲ 

διὰ σπλάγχνων καὶ μυελῶν ἐχώρει, καὶ τοῦ λιμοῦ μᾶλ- 
λον ἐξέκαιον οἵ ϑυμοί, σύμβουλον λαβοῦσα τὴν ὀργὴν 

μετὰ τῆς ἀνάγκης ἐπὶ τὴν φύσιν ἐχώρει, «20» καὶ 

τὸ τέκνον (ἦν δ᾽ αὐτῇ παῖς ὑπομάστιος) ἀναρπασαμένη 
᾿βρέφος᾽ εἶπεν ᾿ἄϑλιον, ἐν πολέμῳ καὶ λιμῷ καὶ στά- 

ὅει τίνι 66 τηρήσω; «206» τὰ μὲν παρὰ Ρωμαίοις 
δουλεία, κἂν ξήσωμεν ἐπ᾽ αὐτοῖς" φϑάνει δὲ καὶ τὴν ss 
δουλείαν ὃ λιμός, οἵ στασιασταὶ δ᾽ ἀμφοτέρων χα- 

λεπώτεροι. (201) ἴϑι γενοῦ μοι τροφή, καὶ τοῖς στα- 

σιασταῖς ἐρινὺς καὶ τῷ βίῳ μῦϑος ὁ μόνος ἐλλείπων 

ταῖς ᾿Ιουδαίων συμφοραῖς. 4208» xoci ταῦϑ᾽ ἅμα λέ- 
γουσα κτείνει τὸν υἱόν. ἔπειτ᾽ ὀπτήσασα τὸ μὲν ἥμισυ so 
'κατεσϑίει, τὸ δὲ λοιπὸν κατακαλύψασα ἐφύλαττεν. 

[Ὁ] 0 
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(2095 εὐθέως δ᾽ oí στασιασταὶ παρῆσαν, καὶ τῆς ἀϑε- 

μίτου κνίσης σπάσαντες ἠπείλουν, εἰ μὴ δείξειε τὸ 
παρασχευασϑέν, ἀποσφάξειν αὐτὴν εὐϑέως. ἣ δὲ καὶ 

μοῖραν αὐτοῖς εἰποῦσα καλὴν τετηρηκέναι, τὰ λείψανα 

δτοῦ τέκνου διεκάλυψε. «210» τοὺς δ᾽ εὐϑέως φρίκη 

καὶ φρενῶν ἔκστασις ἥρει, καὶ παρὰ τὴν ὄψιν ἐπεπή- 

γεσαν. ἣ δέ “ἐμόν᾽ ἔφη “τοῦτο τὸ τέκνον γνήσιον, 

καὶ τοὖργον ἐμόν. φάγετε᾽ καὶ γὰρ ἐγὼ βέβρωκα. 
(2115 μὴ γένησϑε μήτε μαλακώτεροι γυναικὸς μήτε 

10 συμπαϑέστεροι μητρός. εἰ δ᾽ ὑμεῖς εὐσεβεῖς καὶ τὴν - 

ἐμὴν ἀποστρέφεσϑε ϑυσίαν, ἐγὼ μὲν ἥμισυ βέβρωκα, 

καὶ τὸ λοιπὸν δ᾽ ἐμοὶ μεινάτω. 4212» μετὰ ταῦϑ᾽ 
οὗ μὲν τρέμοντες ἐξῇσαν. πρὸς ἕν τοῦτο δειλοί, καὶ 

μόλις ταύτης τῆς τροφῆς τῇ μητρὶ παραχωρήσαντες" 

is ἀνεπλήσϑη δ᾽ εὐθέως ὅλη τοῦ μύσους ἡ πόλις. καὶ 

πρὸ ὀμμάτων ἕκαστος τὸ πάϑος λαμβάνων ὥσπερ αὗ- 

τῷ τολμηϑὲν .ἔφριττεν. (2185 σπουδὴ δὲ τῶν λι- 

μωττόντων ἐπὶ τὸν ϑάνατον qv, καὶ μακαρισμὸς 

τῶν φϑασάντων πρὶν ἀκοῦσαι καὶ ϑεάσασϑαι κακὰ 
20 τηλικαῦτα. 

(2145 ταχέως δὲ καὶ finc Pul διηγγέλϑη τὸ πά- 

ϑος. τῶν δ᾽ οἱ μὲν ἠπίστουν oi δ᾽ ᾧκτειρον, τοὺς δὲ. 

πολλοὺς εἰς μῖσος τοῦ ἔϑνους σφοδρότερον συνέβη 

προελϑεῖν. (2155 Καῖσαρ δ᾽ ἀπελογεῖτο καὶ περὶ τού- 

βότου τῷ ϑεῷ, φάσκων παρὰ μὲν αὑτοῦ ᾿Ιουδαίοις εἰρή- 

vqv καὶ αὐτονομίαν προτείνεσϑαι καὶ πάντων ἀμνή- 

στίαν τῶν τετολμημένων. «210» τοὺς δ᾽ ἀντὶ μὲν 
ὁμονοίας στάσιν ἀντὶ δ᾽ εἰρήνης πόλεμον, πρὸ κόρου 

δὲ καὶ εὐθηνίας λιμὸν αἱρουμένους. ἰδίαις δὲ χερσὶν 

80 ἀρξαμένους καίειν τὸ συντηρούμενον ὑφ᾽ ἡμῶν ἱερὸν 

αὐτοῖς, εἶναι καὶ τοιαύτης τροφῆς ἀξίους. «211» 
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καλύψειν μέντοι τὸ τῆς τεχνοφαγίας μύσος αὐτῷ τῷ 

τῆς πατρέδος πτώματι. xol οὐ καταλείψειν ἐπὶ τῆς 

οἰχουμένης ἡλίῳ καϑορᾶν πόλιν ἐν ἧ μητέρες oU- 

τῶ τρέφονται. (218) προσήκειν μήντοι πρὸ μητέρων 

πατράσι τὴν τοιαύτην τροφήν, οἵ καὶ μετὰ τηλικαῦτα 5 

πάϑη μένουσιν ἐν τοῖς ὅπλοις. (2195 ταῦϑ᾽ ἅμα διεξ- 

Lv ἐνενόει καὶ τὴν ἀπόγνωσιν τῶν ἀνδρῶν" οὐ γὰρ 

ἂν ἔτι σωφρονῆσαι τοὺς πάντα προπεπονϑότας ἐφ᾽ 
οἷς εἰχὸς ἦν μεταβαλέσϑαι μὴ πάϑωσιν. 

(2205 ἤδη δὲ τῶν δύο ταγμάτων συντετελεκότων i0 
τὰ χώματα Λώου μηνὸς ὀγδόῃ, προσάγειν ἐκέλευσε 

τοὺς κριοὺς κατὰ τὴν ἑσπέριον ἐξέδραν τοῦ ἔξωϑεν 

ἱεροῦ. «221» πρὸ δὲ τούτων ἕξ ἡμέραις ἀδιαλείπτως 

ἣ στερροτάτη πασῶν ἑλέπολις τύπτουσα τὸν τοῖχον 

οὐδὲν ἤνυσεν, ἀλλὰ καὶ ταύτης καὶ τῶν ἄλλων τὸ μέ- i5 

γεϑος καὶ ἡ ἁρμονία τῶν λίϑων ἦν ἀμείνων. «2225 

τῆς δὲ βορείου πύλης ὑπώρυττον ἕτεροι τοὺς ϑεμε- 

λίους. καὶ πολλὰ ταλαιπωρήσαντες τοὺς ἔμπροσϑεν 

λέϑους ἐξεκύλισαν. ἀνείχετο δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐνδοτέρω καὶ 

διέμενεν ἡ πύλη, μέχρι τὰς διὰ τῶν ὀργάνων καὶ 90 
τῶν μοχλῶν ἐπιχειρήσεις ἀπογνόντες κλίμακας ταῖς 

στοαῖς προσέφερον. {2285 οἵ δὲ ᾿Ιουδαῖοι κωλῦσαι 
οὐκ ἔφϑασαν, ἀναβᾶσι δὲ συμπεσόντες ἐμάχοντο, καὶ 
τοὺς μὲν ἀνωθοῦντες εἰς τοὐπίσω κατεκρήμνιξον, τοὺς 

δ᾽ ὑπαντιάξοντας ἀνήρουν. {2945 πολλοὺς δὲ τῶν s: 
κλιμάκων ἀποβαίνοντας. πρὶν φράξασϑαι τοῖς ϑυρεοῖς, 

παίοντες ταῖς δομφαίαις ἔφϑανον" ἐνίας δὲ γεμούσας 

ὁπλιτῶν κλίμακας παρακλίνοντες ἄνωθεν κατέσειον. 

(2255 ἦν δ᾽ οὐχ ὀλίγος καὶ αὐτῶν φόνος. o? δ᾽ ἀνε- 
veyxóvrsg τὰς σημαίας περὶ αὐτῶν ἐπολέμουν. δεινὴν so 

ἡγούμενοι καὶ πρὸς αἰσχύνης τούτων τὴν ἁρπαγήν. 
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(226) τέλος δὲ καὶ τῶν σημαιῶν οἵ ᾿Ιουδαῖοι χρα- 

τοῦσι καὶ τοὺς ἀναβάντας διαφϑείρουσιν" οἱ δὲ λοιποὶ 

πρὸς τὸ τῶν ἀπολωλότων πάϑος ὀρρωδοῦντες ἀνεχώ- 

ρουν. (220 τῶν μὲν οὖν Ῥωμαίων ἄπρακτος οὐδεὶς 
5 ἀπέϑανε, τῶν δὲ στασιαστῶν οἱ κατὰ τὰς προτέρας 

μάχας ἠγωνίσαντο γενναίως καὶ τότε. καὶ ᾿Ελεάξαρος 

ὁ ἀδελφιδοῦς τοῦ τυράννου Σέμωνος. (228) ὁ δὲ 
Καῖσαρ ὡς ἑώρα τὴν ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ἱεροῖς φειδὼ 

πρὸς βλάβης τοῖς στρατιώταις γιγνομένην καὶ φόνου, 

10 τὰς πύλας προσέταξεν ὑφάπτειν. 

(2295 ἐν δὲ τούτῳ πρὸς αὐτὸν αὐτομολοῦσιν "Ava- 
νός 9' ὁ ἀπ᾽ ᾿Δμμαοῦς, τῶν Σίμωνος δορυφόρων ὃ 
φονικώτατος. καὶ ᾿ρχέλαος υἱὸς Μαγαδάτου, συγγνώ- 

μὴν ἐλπίσαντες ἐπειδὴ κρατούντων ᾿Ιουδαίων ἀπεχώ- 

isgovr. 42305 Τίτος δὲ xal τοῦτο πανούργημα πρου- 

βάλλετο τῶν ἀνδρῶν, καὶ τὴν ἄλλην περὶ τοὺς lov- 

δαίους ὠμότητα πεπυσμένος ὥρμητο κτείνειν ἑκατέρους, 

oz ἀνάγκης ἦχϑαι λέγων αὐτούς, οὐκ ἐκ προαιρέ- 

σεως παρεῖναι, καὶ σωτηρίας οὐκ ἀξίους εἶναι τοὺς 

9o φλεγομένης ἤδη δι᾽ αὐτοὺς τῆς πατρίδος ἐξαλλομένους. 

(281) ἐκράτει δ᾽ ὅμως τοῦ ϑυμοῦ ἡ πίστις, καὶ ἀφί- 

ησι τοὺς ἄνδρας, οὐ μὴν ἐν ἴσῃ μοίρᾳ κατέταττε τοῖς 

ἄλλοις. 

(292) ἤδη δὲ ταῖς πύλαις οὗ στρατιῶται προσῆγον 

25 τὸ πῦρ. καὶ περιτηκόμενος ὁ ἄργυρος διεδίδου ταχέως 

εἰς τὴν ξυλείαν τὰς φλόγας, ἔνϑεν ἀϑρόως ἐκφερόμε- 

ναι τῶν στοῶν ἐπελαμβάνοντο. 4238» τοῖς δ᾽ Iov- 

δαίοις ὁρῶσι τὸ πῦρ ἐν κύκλῳ μετὰ τῶν σωμάτων 

παρείϑησαν αἵ ψυχαί, καὶ διὰ τὴν κατάπληξιν ἀμύ- 

30 νεῖν μὲν ἢ σβεννύειν ὥρμησεν οὐδείς, (28345 αὖοι δ᾽ 
ἑστῶτες ἀφεώρων. οὐ μὴν πρὸς τὸ δαπανώμενον ἀϑυ- 
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μοῦντες εἰς γοῦν τὸ λοιπὸν ἐσωφρόνουν. ἀλλ᾽ ὡς ἤδη 

καὶ τοῦ ναοῦ καιομένου τοὺς ϑυμοὺς ἐπὶ Ρωμαίους 

ἔϑηγον. 
(280) ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ἐπιοῦ- 

σαν νύχτα τὸ πῦρ ἐπεκράτει" κατὰ μέρος γάρ. οὐχ. 

ὁμοῦ πάντοϑεν ἴσχυσεν ὑφάψαν τὰς στοάς. (2965 

τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ Τίτος μέρει τῆς δυνάμεως σβεννύειν τὲ 

καὶ τὰ παρὰ τὰς πύλας ὁδοποιεῖν εἰς εὐμαρεστέραν 

τῶν ταγμάτων ἄνοδον κελεύσας αὐτὸς συνῆγε τοὺς 

ἡγεμόνας. (251) καὶ συνελθόντων ἕξ τῶν κορυφαιο- 

τάτων, Τιβερίου τ᾽ ᾿4λεξάνδρου τοῦ πάντων τῶν στρα- 

τευμάτων ἐπάρχοντος. καὶ Σέξτου Κερεαλίου τὸ πέμ- 

zTov ἄγοντος τάγμα. καὶ “Μαρκίου Δεπίδου τὸ δέκα- 

τον, καὶ Τίτου Φρυγίου τὸ πεντεχαιδέχατον. (298) 

πρὸς οἷς Φρόντων ἦν Διτέρνιος, στρατοπεδάρχης τῶν 

ἀπ᾽ ᾿4λεξανδρείας δύο ταγμάτων, καὶ Μᾶρκος "Avtó- 

νος ᾿Ιουλιανὸς ὁ τῆς Ιουδαίας ἐπίτροπος. καὶ μετὰ 

τούτους ἐπιτρόπων καὶ χιλιάρχων ἀϑροισϑέντων, βου- 

λὴν περὶ τοῦ ναοῦ προυτέϑει. τοῖς μὲν οὖν ἐδόκει 

χρῆσϑαι τῷ τοῦ πολέμου vóuo: «2395 μὴ γὰρ ἄν 

ποτὲ ᾿Ιουδαίους παύσασϑαι νεωτερίζοντας τοῦ ναοῦ 

μένοντος, ἐφ᾽ ὃν oí πανταχόϑεν συλλέγονται. (940) 

τινὲς δὲ παρήνουν, εἰ μὲν καταλίποιεν αὐτὸν οἵ ἸΙου- 
δαῖοι καὶ μηδεὶς ἐπ᾽ αὐτοῦ τὰ ὅπλα ϑείη, σώξειν, εἰ 

ὃὲ πολεμοῖεν ἐπιβάντες, καταφλέγειν᾽ φρούριον γάρ, 

οὐκέτι ναὸν εἶναι, καὶ τὸ λοιπὸν ἔσεσϑαι τῶν ἀναγκα- 

σάντων τὴν ἀσέβειαν. οὐκ αὐτῶν. 241» ὁ δὲ Τίτος 

οὐδ᾽ ἂν εἰ ἐπιβάντες ἐπ᾽ αὐτοῦ πολεμοῖεν Ἰουδαῖοι, 

ἔφη ἀντὶ τῶν ἀνδρῶν ἀμύνασϑαι τὰ ἄψυχα, οὐδὲ xa- 
ταφλέξειν ποτὲ τηλικοῦτον ἔργον" Ῥωμαίων γὰρ ἔσε- 

ὅϑαι τὴν βλάβην, ὥσπερ καὶ κόσμον τῆς ἡγεμονίας 

0 

25 

90 
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αὐτοῦ μένοντος. «242» ϑαρροῦντες δ᾽ ἤδη προσετί- 

Oevvo τῇ γνώμῃ Φρόντων τε καὶ ᾿4λέξανδρος καὶ 
Κερεάλιος. {245} τότε μὲν οὖν διαλύει τὸ συν- 
ἕδριον, καὶ τὰς ἄλλας δυνάμεις διαναπαῦσαι χελεύσας 

5 τοῖς ἡγεμόσιν, ὅπως ἐρρωμενεστέραις ἐν τῇ παρα- 

τάξει χρήσαιντο, τοῖς ἀπὸ τῶν σπειρῶν ἐπιλέκτοις 

ὁδοποιεῖν διὰ τῶν ἐρειπίων προσέταξε καὶ τὸ πῦρ 

σβεννύειν. 
(2445 κατ᾽ ἐκείνην μὲν δὴ τὴν ἡμέραν ᾿Ιουδαίων 

10 χάματός τε καὶ κατάπληξις ἐκράτησε τὰς ὁρμάς τῇ δ᾽ 
ἐπιούσῃ συλλεξάμενοί τε τὴν ἰσχὺν καὶ ἀναϑαρρή- 

ὅαντες ἐπεχϑέουσι διὰ τῆς ἀνατολικῆς πύλης τοῖς φύ- 

Aet. τοῦ ἔξωϑεν ἱεροῦ περὶ δευτέραν ὥραν. «245» 

οὗ δὃὲ χαρτερῶς μὲν ἐδέξαντο αὐτῶν τὴν iufoA(v, καὶ 

15 φραξάμενοι τοῖς ϑυρεοῖς κατὰ μέτωπον ὥσπερ τεῖχος 

ἐπύκνωσαν τὴν φάλαγγα, δῆλοι δ᾽ ἦσαν οὐκ ἐπὶ πολὺ 
συμμενοῦντες. πλήϑει τε τῶν ἐχτρεχόντων καὶ ϑυμοῖς 

ἡττώμενοι. {2405 φϑάσας δὲ τῆς παρατάξεως τὴν 
ῥοπὴν Καῖσαρ (καϑεώρα γὰρ ἀπὸ τῆς Mvvovíag) ἐπή- 

90 μυνε μετὰ τῶν ἐπιλέχτων ἱππέων. (241) Ιουδαῖοι δὲ 

τὴν ἔφοδον οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλὰ τῶν πρώτων πεσόν- 

vov ἐτράπησαν οἱ πολλοί. (2485 καὶ ὑποχωροῦσι μὲν 

τοῖς Ῥωμαίοις ἐπιστρεφόμενοι προσέκειντο, μεταβαλλο- 

μένων δ᾽ ἀνέφευγον πάλιν, ἕως περὶ πέμπτην τῆς ἡμέ- 

οὅ ρας ὥραν οἱ μὲν βιασϑέντες εἰς τὸ ἔνδον συνεκλεί- 

σϑησαν ἱερόν, (2405 Τίτος δ᾽ ἀνεχώρησεν εἰς τὴν 

᾿ἀντωνίαν, διεγνωκὼς τῆς ἐπιούσης ἡμέρας ὑπὸ τὴν 

&o μετὰ πάσης ἐμβαλεῖν τῆς δυνάμεως καὶ τὸν ναὸν 

περικατασχεῖν. 

.so0 200)» τοῦ δ᾽ ἄρα χατεψήφιστο μὲν τὸ πῦρ ὁ ϑεὸς 
πάλαι, παρῆν δ᾽ 7 εἱμαρμένη χρόνων περίοδος, ἡμέρα 
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δεκάτη “ώου μηνός, καϑ' ἣν καὶ πρότερον ὑπὸ τοῦ 

τῶν Βαβυλωνίων βασιλέως ἐνεπρήσϑη. 4201.) λαμβά- 

νούσι δ᾽ αἵ φλόγες ἐκ τῶν οἰχείων τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν 

αἰτίαν. ὑποχωρήσαντος γὰρ τοῦ Τίτου πρὸς ὀλέγον 

λωφήσαντες οἷ στασιασταὶ πάλιν τοῖς Ρωμαίοις ἐπιτί- 

ϑενται, καὶ τῶν τοῦ ναοῦ φρουρῶν γίγνεται συμβολὴ 

πρὸς τοὺς σβεννύντας τὸ πῦρ τοῦ ἔνδοθεν ἱεροῦ. οἵ 

τρεψάμενοι τοὺς Ιουδαίους μέχρι τοῦ ναοῦ παρῆλϑον. 
«202» ἔνϑα δὴ τῶν στρατιωτῶν τις. οὔτε παράγγελμα 

περιμείνας οὔτ᾽ ἐπὶ τηλικούτῳ δείσας ἐγχειρήματι, 

δαιμονίῳ δ᾽ δρμῇ τινι χρώμενος ἁρπάξει μὲν ἐκ τῆς 

φλεγομένης ὕλης, ἀνακουφισϑεὶς δ᾽ ὑπὸ συστρατιώτου 

τὸ πῦρ ἐνίησι ϑυρίδι χρυσῇ, xo90' ἣν εἰς τοὺς περὶ 

τὸν ναὺν οἴχους εἰσιτὸν ἦν ἐκ τοῦ βορείου κλέματορ. 

«(2085 αἰρομένης δὲ τῆς φλογὸς ᾿Ιουδαίων μὲν ἐγεί- 

gere, κραυγὴ τοῦ πάϑους ἀξία, καὶ πρὸς τὴν ἄμυναν 

συνέϑεον. οὔτε τοῦ ξῆν ἔτι φειδὼ λαμβάνοντες οὔτε 

ταμιευόμενοι τὴν ἰσχύν. δι’ ὃ καὶ φυλακτικοὶ πρότε- 

gov ἦσαν οἰχομένου: 204» δραμὼν δέ τις ἀγγέλλει 
Τίτῳ, κἀκεῖνος (ἔτυχε δὲ κατὰ σκηνὴν ἀναπαυόμενος 

ἐκ τῆς μάχης) ὡς εἶχεν ἀναπηδήσας ἔϑει πρὸς τὸν 

ναὸν εἴρξων τὸ πῦρ, (20D) κατόπιν δ᾽ οἵ 9' ἡγεμόνες 
εἵποντο πάντες καὶ πτοηϑέντα τούτοις ἠκολούϑει τὰ 

τάγματα. βοὴ δ᾽ ἦν καὶ ϑόρυβος ἅτε τηλικαύτης δυ- 

νάμεως ἀτάκτως κεκινημένης. 206» ὁ μὲν οὖν Καῖ- 
cag τῇ τε βοῇ καὶ τῇ δεξιᾷ διεσήμαινε τοῖς μαχομέ- 

vote τὸ πῦρ σβεννύειν" οὔτε δὲ βοῶντος ἤκουον, usi- 

fov, χραυγῇ τὰς ἀκοὰς προκατειλημμένοι, καὶ τῷ νεύ- 

ματι τῆς χειρὸς οὐ προσεῖχον, οἱ μὲν τῷ πολεμεῖν οἱ 

δ᾽ ὀργῇ περισπώμενοι. (207) τῶν δὲ ταγμάτων εἰσϑε- 
TAM. 

όντων οὔτε παραίνεσις οὔτ᾽ ἀπειλὴ κατεῖχε τὰς δρμάς, 

80 
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ἀλλ᾽ ὃ ϑυμὸς ἁπάντων ἐστρατήγει" καὶ περὶ τὰς εἰσό- 

δους συνωθούμενοι πολλοὶ μὲν ὑπ᾽ ἀλλήλων κατεπα- 

τοῦντο, πολλοὶ δὲ ϑερμοῖς ἔτι καὶ τυφομένοις τοῖς 

ἐρειπίοις τῶν στοῶν ἐμπίπτοντες ἡττωμένων συμφο- 

5 ραῖς ἐχρῶντο. (2585 πλησίον δὲ τοῦ ναοῦ γιγνόμενοι 

τῶν μὲν τοῦ Καίσαρος παραγγελμάτων προσεποιοῦντο 

μηδὲ χατακχούειν, τοῖς πρὸ αὐτῶν δὲ τὸ πῦρ ἐνιέναι 

παρεχελεύοντο. «250» τῶν δὲ στασιαστῶν ἀμηχανία 

μὲν ἦν ἤδη τοῦ βοηϑεῖν, φόνος δὲ πανταχοῦ καὶ 

10 τροπή. τὸ δὲ πλέον ὁ ἀπὸ τοῦ δήμου λαὸς ἀσϑενὴς 

xci ἄοπλος ὅπου χκαταληφϑείη τις ἀπεσφάττετο, καὶ 

περὶ μὲν τὸν βωμὸν πλῆϑος ἐσωρεύετο vsexgüv, κατὰ 

δὲ τῶν τοῦ ναοῦ βάϑρων αἷμά v ἔρρει πολὺ καὶ τὰ 

τῶν ἄνω φονευομένων σώματα κατωλέσϑανε. 

ι («200») Καῖσαρ δ᾽ ὡς οὔτε τὰς δρμὰς ἐνθουσιών- 

τῶν τῶν στρατιωτῶν κατασχεῖν οἷός v ἦν καὶ τὸ πῦρ 

ἐπεχράτει. παρελθὼν μετὰ τῶν ἡγεμόνων ἔνδον ἐϑε- 

ἄσατο τοῦ ναοῦ τὸ ἅγιον καὶ τάν αὐτῷ. πολὺ μὲν τῆς 

παρὰ τοῖς ἀλλοφύλοις φήμης ἀμείνω. τοῦ δὲ κόμπου 
9o χαὶ τῆς παρὰ τοῖς οἰκείοις δόξης οὐκ ἐλάττω. «261» 

τῆς φλογὸς δ᾽ οὐδέπω διικνουμένης οὐδαμόϑεν εἴσω, 

τοὺς δὲ περὶ τὸν ναὸν oixove νεμομένης, νομίσας ὅπερ 

ἦν, ἔτι σώξεσϑαι τὸ ἔργον δύνασϑαι, προπηδᾷ, 4202» 

καὶ αὐτός τε παρακαλεῖν τοὺς στρατιώτας ἐπειρᾶτο τὸ 

25 πῦρ σβεννύειν, καὶ Διβεράλιον ἑκατοντάρχην τῶν περὶ 

αὐτὸν λογχοφόρων ξύλοις παίοντα τοὺς ἀπειϑοῦντας 

ἐχέλευσεν εἴργειν. «42685 τῶν δὲ καὶ τὴν πρὸς Καί- 

σαρα αἰδῶ καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ κωλύοντος φόβον ἐνίκων 

oí ϑυμοὶ καὶ τὸ πρὸς ᾿Ιουδαίους μῖσος καὶ πολεμική 

80 τίς ὁρμὴ λαβροτέρα' 4264» τοὺς δὲ πολλοὺς ἐνῆγεν 

ἁρπαγῆς ἐλπίς, δόξαν τ᾽ ἔχοντας ὡς τἄνδον ἅπαντα 
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χρημάτων μεστὰ εἴη. καὶ τὰ πέριξ ὁρῶντας χρυσοῦ 

πεποιημένα. (200) φϑάνει δέ τις καὶ τῶν εἴσω παρ- 

ἑληλυϑότων, ἐχπηδήσαντος τοῦ Καίσαρος πρὸς ἐπο- 

χὴν τῶν στρατιωτῶν. πῦρ εἰς τοὺς στροφέας ἐμβαλὼν 

τῆς πύλης ἐν σκότῳ, (260) ἐξαπίνης v' ἔνδοϑεν éxga- s 
νείσης φλογὸς οἵ 9' ἡγεμόνες μετὰ τοῦ Καίσαρος ἀνε- 

χώρουν, καὶ τοὺς ἔξωϑεν οὐδεὶς ὑφάπτειν ἐκώλυεν. 

8. «2617» ὁ μὲν οὖν ναὸς οὕτως ἄκοντος Καίσαρος 
ἐμπίμπραται' πολλὰ δ᾽ ἄν vig ἐπολοφυράμενος ἔργῳ 

πάντων ὧν ὄψει καὶ ἀκοῇ παρειλήφαμεν ϑαυμασίιω- 10 

τάτῳ κατασχευῆς 9' ἕνεκα καὶ μεγέϑους, ἔτι ve τῆς 

καϑ΄ ἕκαστον πολυτελείας καὶ τῆς περὶ τὰ ἅγια δόξης, 

μεγίστην λάβοι παραμυϑίαν τὴν εἱμαρμένην, ἄφυκτον 

οὖσαν ὥσπερ ἐμψύχοις, οὕτω καὶ ἔργοις καὶ τόποις. 

(2685 ϑαυμάσειε δ᾽ ἄν τις ἐν αὐτῇ τῆς περιόδου τὴν 15 
ἀκρίβειαν. καὶ μῆνα γοῦν. ὡς ἔφην. καὶ ἡμέραν ἐπε- 

τήρησε τὴν αὐτὴν ἐν ἣ πρότερον ὑπὸ Βαβυλωνίων ὃ 

ναὸς ἐνεπρήσϑη. «269» xol ἀπὸ μὲν τῆς πρώτης αὖὐ- 

τοῦ κτίσεως, ἣν κατεβάλετο Σολομὼν ὁ βασιλεύς, μέχρι 

τῆς νῦν ἀναιρέσεως, ἣ γέγονεν ἔτει δευτέρῳ τῆς ϑεσπα- 90 
σιανοῦ ἡγεμονίας. ἔτη συνάγεται χίλια ἑκατὸν τριά- 

κοντα, πρὸς ὃὲ μῆνες ἑπτὰ καὶ πεντεκαίδεκα ἡμέραι" 

(2105 ἀπὸ δὲ τῆς ὕστερον, ἣν ἔτει δευτέρῳ Κύρου 

βασιλεύοντος ἐποιήσατο ᾿4γγαῖος. ἔτη μέχρι τῆς ὑπὸ 

᾿δεσπασιανοῦ ἁλώσεως τριάκοντα ἐννέα πρὸς ἑξακοσίοις 25 

καὶ ἡμέραι τετταράκοντα πέντε. 

b (2'i1» καιομένου δὲ τοῦ ναοῦ τῶν μὲν προσπιπτόν- 

τῶν ἦν ἁρπαγή, φόνος δὲ τῶν καταλαμβανομένων μυ- 

oíog" οὔτε γὰρ ἡλικίας ἦν ἔλεος οὔτ᾽ ἐντροπὴ σεμνό- 

τητος. ἀλλὰ καὶ παιδία καὶ γέροντες καὶ βέβηλοι καὶ so 

ἱερεῖς ὁμοίως ἀνῃροῦντο, καὶ πᾶν γένος ἐπεξήει πε- 
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ρισχὼν ὃ πόλεμος, ὁμοῦ τούς 9' ἱχετεύοντας xol τοὺς 

ἀμυνομένους. (212) συνήχει δ᾽ ἡ φλὸξ ἐπὶ πλεῖστον 

ἐκφερομένη τοῖς τῶν πιπτόντων στεναγμοῖς. καὶ διὰ 

μὲν τὸ ὕψος τοῦ λόφου καὶ τὸ τοῦ φλεγομένου μέ- 

5 γεϑος ἔργου πᾶσαν ἄν τις ἔδοξε καίεσϑαι τὴν πόλιν, 

τῆς δὲ βοῆς ἐκείνης οὐδὲν ἐπινοηϑῆναι δύναιτ᾽ ἂν ἢ 

μεῖξον ἢ φοβερώτερον. (215) τῶν τὲ γὰρ Ῥωμαϊκῶν 

ταγμάτων ἀλαλαγμὸς ἦν συμφερομένων, καὶ τῶν στα- 

σιαστῶν πυρὶ καὶ σιδήρῳ κεκυχλωμένων κραυγή. τοῦ 

10 T ἀποληφϑέντος ἄνω λαοῦ τροπή vs μετ᾽ ἐχπλήξεως 

εἰς τοὺς πολεμίους καὶ πρὸς τὸ πάϑος οἰμωγαί. (214) 

συνεβόα δὲ τοῖς ἐπὶ τοῦ λόφου τὸ κατὰ τὴν πόλιν 

πλῆϑος᾽ ἤδη δὲ πολλοὶ τῷ λιμῷ μαραινόμενοι καὶ 

μεμυκότες, ὡς εἶδον τὸ τοῦ ναοῦ πῦρ, εἰς ὀδυρμοὺς 
15 πάλιν καὶ κραυγὴν εὐτόνησαν. συνήχει δ᾽ ij ve Πε- 

ραία καὶ τὰ πέριξ ὄρη. βαρυτέραν ποιοῦντα τὴν βοήν. 
ἦν δὲ τοῦ ϑορύβου τὰ πάϑη φοβερώτερα. (2τῦ» τὸν 
μέν γε τοῦ ἱεροῦ λόφον ἐκ ῥιζῶν ἄν τις ἔδοξε βράτ- 

τεῦϑαι, πάντοϑεν τοῦ πυρὸς καταγέμοντα, δαψιλέστε- 

 $:o gov δὲ τὸ αἷμα τοῦ πυρὸς εἶναι καὶ τῶν φονευόντων 

πλείους τοὺς φονευομένους" (210) οὐδαμοῦ γὰρ ἡ γῆ 

διεφαίνετο τῶν νεκρῶν. ἀλλὰ σωροῖς ἐπεμβαίνοντες οὗ 

στρατιῶται. σωμάτων ἐπὶ τοὺς διαφεύγοντας ἔϑεον. 

(21) τὸ μὲν οὖν λῃστρικὸν πλῆϑος ὠσάμενοι. τοὺς 
25 Ῥωμαίους μόλις εἰς τὸ ἔξω διεκπίπτουσιν ἱερὸν κἀκεῖ- 

ϑὲν εἰς τὴν πόλιν, τοῦ δημοτικοῦ δὲ τὸ λειφϑὲν ἐπὶ 

τὴν ἔξω στοὰν κατέφυγε. 218» τῶν δ᾽ ἱερέων τινὲς 

τὸ μὲν πρῶτον ἀπὸ τοῦ ναοῦ τούς τ᾽ ὀβελοὺς καὶ τὰς 

ἕδρας αὐτῶν μολίβδου πεποιημένας ἀνασπῶντες sig 

30 τοὺς Ῥωμαίους ἠφίεσαν, {2195 αὖϑις δ᾽ ὡς οὔτ᾽ ἤνυόν 
τι καὶ τὸ πῦρ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀνερρήγνυτο, ἐπὶ τὸν τοῖχον 
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ἀναχωρήσαντες, ὄντα ὀχτώπηχυν τὸ εὖρος, ἔμενον. 
«280» δύο ys μὴν τῶν ἐπισήμων, παρὸν σωϑῆναι πρὸς 

Ῥωμαίους μεταστᾶσιν, ἢ διακαρτερεῖν πρὸς τὴν μετὰ 

τῶν ἄλλων τύχην. ἑαυτοὺς ἔρριψαν εἰς τὸ πῦρ καὶ τῷ 

ναῷ συγκατεφλέγησαν, Μήιρός 9' υἱὸς Βελγᾶ καὶ Ἰώ- 

σηπος ΖΙαλαίου. 

(281) Ῥωμαῖον δὲ μάταιον τὴν ἐπὶ τοῖς πέριξ φει- 

δὼ κρίναντες τοῦ ναοῦ φλεγομένου πάντα συνενεπίμ- 

πρασαν, τά τε λείψανα τῶν στοῶν καὶ τὰς πύλας, πλὴν 

δύο, τῆς μὲν ἐκ τῶν ἀνατολικῶν τῆς δ᾽ ἐκ μεσημβρι- 10 

νῆς᾽ καὶ ταύτας ὕστερον κατέσκαψαν. «4282» ἔκαιον 

δὲ καὶ τὰ γαζοφυλάκια, ἐν οἷς ἄπειρον μὲν χρημάτων 

πλῆϑος ἄπειροι δ᾽ ἐσϑῆτες καὶ ἄλλα κειμήλια. συνε- 

λόντι δ᾽ εἰπεῖν, πᾶς ὁ ᾿Ιουδαίων δσεσώρευτο πλοῦτος, 
ἀνεσχευασμένων ἐκεῖ τῶν οἴκων τῶν εὐπόρων. ἧκον 
δὲ καὶ ἐπὶ τὴν λοιπὴν στοὰν τοῦ ἔξωϑεν ἱεροῦ" (2895 

καταπεφεύγει δ᾽ ém αὐτὴν ἀπὸ τοῦ δήμου γύναια καὶ 

σύμμικτος ὄχλος πλεῖστος εἰς ἑξακισχιλίους. «2845 

πρὶν δὲ Καίσαρα χρῖναί τι περὶ αὐτῶν ἢ κελεῦσαι 
τοὺς ἡγεμόνας, φερόμενοι τοῖς ϑυμοῖς οἵ στρατιῶται 

τὴν στοὰν ὑφάπτουσι. καὶ συνέβη τοὺς μὲν ῥιπτοῦν- 
τας αὑτοὺς ἐκ τῆς φλογὸς διαφϑαρῆναι, τοὺς “δ᾽ ἐν 

αὐτῇ. περιεσώϑη δ᾽ ἐκ τοσούτων οὐδείς. (2855 τού- 

τοις αἴτιος τῆς ἀπωλείας ψευδοπροφήτης τις κατέστη, 

κατ᾽ ἐκείνην κηρύξας τὴν ἡμέραν τοῖς ἐπὶ τῆς πόλεως 

ὡς ὁ ϑεὸς ἐπὶ τὸ ἱερὸν ἀναβῆναι κελεύει, δεξομένους 

τὰ σημεῖα τῆς σωτηρίας. «280» πολλοὶ δ᾽ ἦσαν ἐγκά- 

ϑετοι παρὰ τῶν τυράννων τότε πρὸς τὸν δῆμον προ- 

φῆται, προσμένειν τὴν ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ βοήϑειαν καταγγέλ- 

λοντες, ὡς ἧττον αὐτομολοῖεν καὶ τοὺς ἐπάνω δέους καὶ 

φυλακῆς γενομένους ἐλπὶς παρακροτοίη. (281) πείϑεται 
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0$ ταχέως ἄνϑρωπος ἐν συμφοραῖς. ὅταν δὲ δὴ καὶ 

τῶν κατεχόντων δεινῶν ἀπαλλαγὴν ὃ ἐξαπατῶν ὑπο- 

γράφῃ. τόϑ᾽ ὃ πάσχων ὅλος γίγνεται τῆς ἐλπίδος. 
(2885 τὸν γοῦν ἄϑλιον δῆμον οἵ μὲν ἀπατεῶνες 

5 χαὶ καταψευδόμενοι τοῦ ϑεοῦ τηνικαῦτα παρέπειϑον, 

τοῖς δ᾽ ἐναργέσι καὶ προσημαίνουσι τὴν μέλλουσαν 

ἐρημίαν τέρασιν οὔτε προσεῖχον οὔτ᾽ ἐπίστευον. ἀλλ᾽ 

ὡς ἐμβεβροντημένοι καὶ μήτ᾽ ὄμματα μήτε ψυχὴν ἔχον- 

τὲς τῶν τοῦ ϑεοῦ κηρυγμάτων παρήκουσαν. (289) 

10 τοῦτο ἱμὲν ὅϑ᾽ ὑπὲρ τὴν πόλιν ἄστρον ἔστη ῥομφαίᾳ 
παραπλήσιον καὶ παρατείνας ἐπ᾽ ἐνιαυτὸν κομήτης. 

(2905 τοῦτο δ᾽ ἡνίκα πρὸ τῆς ἀποστάσεως καὶ τοῦ 

πρὸς τὸν πόλεμον χινήματος, ἀϑροιξζομένου τοῦ λαοῦ 

πρὸς τὴν τῶν ἀξύμων ἑορτήν (ὀγδόη δ᾽ ἦν Ξανϑικοῦ 

τὸ μηνός). κατὰ νυχτὸς ἐνάτην ὥραν, τοσοῦτο φῶς πε- 
ριέλαμψε τὸν βωμὸν xol τὸν ναὸν ὡς δοκεῖν ἡμέραν 

εἶναι λαμπράν, καὶ τοῦτο παρέτεινεν ἐφ᾽ ἡμίσειαν 

ὥραν" (2915 ὃ τοῖς μὲν ἀπείροις ἀγαϑὸν ἐδόκει, τοῖς 

δ᾽ ἱερογραμματεῦσι πρὸς τῶν ἀποβεβηκότων εὐθέως 

20 ἐχρίϑη. 292» xal κατὰ τὴν αὐτὴν ἑορτὴν βοῦς μὲν 

ἀχϑεῖσα ὑπό του πρὸς ϑυσίαν ἔτεκεν ἄρνα ἐν τῷ ἱερῷ 

μέσῳ, (295) ἡ δ᾽ ἀνατολικὴ πύλη τοῦ ἐνδοτέρω ναοῦ, 

χαλκῆ μὲν οὖσα καὶ στιβαρωτάτη, κλειομένη δὲ περὶ 

δείλην μόλις ὑπ᾽ ἀνδρῶν sixoGt, καὶ μοχλοῖς uiv ἐπε- 
35 ρειδομένη σιδηροδέτοις, καταπῆγας δ᾽ ἔχουσα βαϑυτά- 

τους εἰς τὸν οὐδὸν ὄντα διηνεκοῦς λέϑου καϑιεμένους, 

ὥφϑη κατὰ νυχτὸς ὥραν ἕκτην αὐτομάτως ἀνεωγμένη" 

δραμόντες δ᾽ οἵ τοῦ ἱεροῦ φύλακες ἤγγειλαν τῷ στρα- 

τηγῷ, 294» κἀκεῖνος ἀναβὰς μόλις αὐτὴν ἴσχυσε 

80 κλεῖσαι. 290» πάλιν τοῦτο τοῖς μὲν [ἰδιώταις κάλ- 
λιστον ἐδόκει τέρας᾽ ἀνοῖξαι γὰρ τὸν ϑεὸν αὐτοῖς τὴν 
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τῶν ἀγαϑῶν πύλην" o( λόγιοι δὲ Avouévqv αὐτομάτως 

τοῦ ναοῦ τὴν ἀσφάλειαν ἐνενόουν, καὶ πολεμίοις δῶ- 

gov ἀνοίγεσϑαι τὴν πύλην, δηλωτικόν τ᾽ ἐρημίας ἀπέ- 

φαινον ἐν ἑαυτοῖς τὸ σημεῖον. «2960» μετὰ δὲ τὴν 

ἑορτὴν ἡμέραις ὕστερον οὐ πολλαῖς, μιᾷ καὶ εἰκάδι 

᾿Αρτεμισίου μηνός. φάσμα τι δαιμόνιον ὥφϑη μεῖξον 

πίστεως. «291. τερατεία δ᾽ ἂν ἔδοξεν. οἶμαι, τὸ Qr- 

ϑησόμενον, εἰ μὴ καὶ παρὰ τοῖς ϑεασαμένοις ἱστόρητο, 

καὶ τὰ ἐπακολουϑήσαντα πάϑη τῶν σημείων ἦν ἄξια" 
(2985 πρὸ γὰρ ἡλίου δύσεως ὥφϑη μετέωρα περὶ πᾶ- 

σαν τὴν χώραν ἅρματα καὶ φάλαγγες ἔνοπλοι διάτ- 

τουσαι τῶν νεφῶν καὶ κυκλούμεναι τὰς πόλεις. (299) 

κατὰ δὲ τὴν ἑορτὴν ἣ πεντηκοστὴ καλεῖται, νύκτωρ 

οἱ ἱερεῖς παρελθόντες εἰς τὸ ἔνδον ἱερόν, ὥσπερ αὐ- 

τοῖς ἔϑος ἦν πρὸς τὰς λειτουργίας, πρῶτον μὲν κι- 
νήσεως ἀντιλαβέσϑαι ἔφασαν καὶ xvómov, μετὰ δὲ 

ταῦτα φωνῆς ἀϑρόας ᾿μεταβαίνωμεν ἐντεῦϑεν.᾽ (3005 

τὸ δὲ τούτων φοβερώτερον" Ἰησοῦς γάρ τις υἱὸς ᾿άνά- 

vov, τῶν ἰδιωτῶν, ἀγροῦκος, πρὸ τεττάρων ἐτῶν τοῦ 

πολέμου. τὰ μάλιστα τῆς πόλεως εἰρηνευομένης καὶ 

εὐθηνούσης, ἐλθὼν εἰς τὴν ἑἕορτὴν ἐν $ σκηνοποιεῖ- 
σϑαι πάντας ἔϑος τῷ ϑεῷ κατὰ τὸ ἱερόν, ἐξαπίνης 

ἀναβοᾶν ἤρξατο (8015) 'φωνὴ ἀπ᾽ ἀνατολῆς, φωνὴ 

ἀπὸ δύσεως. φωνὴ ἀπὸ τῶν τεττάρων ἀνέμων, φωνὴ 

ἐπὶ Ιεροσόλυμα καὶ τὸν ναόν, φωνὴ ἐπὶ νυμφίους καὶ 

νύμφας. φωνὴ ἐπὶ τὸν λαὸν πάντα. τοῦτο us0' ἡμέ- 

ραν xol νύκτωρ κατὰ πάντας τοὺς στενωποὺς περιῇξι 

κεχραγώς. «802» τῶν δ᾽ ἐπισήμων τινὲς δημοτῶν, 

ἀγανακτήσαντες πρὸς τὸ κακόφημον, συλλαμβάνουσι 

τὸν ἄνϑρωπον καὶ πολλαῖς αἰκίέξονται πληγαῖς. ὃ δ᾽ 
οὔϑ᾽ ὑπὲρ ξαυτοῦ φϑεγξάμενος οὔτ᾽ ἰδίᾳ πρὸς τοὺς 
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παίοντας. ἃς καὶ πρότερον φωνὰς βοῶν διετέλει. 

(308» νομίσαντες δ᾽ οἱ ἄρχοντες ὅπερ ἦν. δαιμονιώ- 
τερον εἶναι τὸ κίνημα τἀνδρός, ἀνάγουσιν αὐτὸν ἐπὶ 

τὸν παρὰ Ῥωμαίοις ἔπαρχον, {9045 ἔνϑα μάστιξι 

μέχρι ὀστέων ξαινόμενος o09' ἱκέτευσεν οὔτ᾽ ἐδάκρυ- 

σεν, ἀλλ᾽ ὡς ἐνῆν μάλιστα τὴν φωνὴν ὀλοφυρτικῶς 

παρεγχκλίνων πρὸς ἑκάστην ἀπεκρίνατο πληγήν “αἰαῖ 

Ἱεροσολύμοις. (305) τοῦ δ᾽ ᾿4λβίνου διερωτῶντος 

(οὗτος γὰρ ἔπαρχος ἦν) τίς v' εἴη καὶ πόϑεν, καὶ διὰ 
τί ταῦτα φϑέγγοιτο, πρὸς ταῦτα μὲν οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀπ- 

εκρίνατο, τὸν δ᾽ ἐπὶ τῇ πόλει ϑρῆνον εἴρων οὐ διέ- 

λειπε. μέχρι καταγνοὺς μανίαν ὃ ᾿Αλβῖνος ἀπέλυσεν 
αὐτόν. 9306» ὃ δὲ τὸν μέχρι τοῦ πολέμου χρόνον 

οὔτε προσῇει τινὶ τῶν πολιτῶν οὔτ᾽ ὥφϑη λαλῶν, ἀλλὰ 

x«9' ἡμέραν ὥσπερ εὐχὴν μεμελετηκώς "αἰαῖ lsgoco- 

λύμοις᾽ ἐθρήνει. (901) οὔτε δέ τινι τῶν τυπτόντων 

αὐτὸν ὁσημέραι κατηρᾶτο, οὔτε τοὺς τροφῆς μεταδι- 

δόντας εὐλόγει. μία δὲ πρὸς πάντας ἦν ἡ σχυϑρωπὴ 

κλῃδὼν ἀπόκρισις, μάλιστα δ᾽ ἐν ταῖς ἑορταῖς ἐκεκρά- 
γει. «808» καὶ τοῦτ᾽ ἐφ᾽ ἑπτὰ ἔτη καὶ μῆνας πέντε 

εἴρων, οὔτ᾽ ἠμβλύνϑη τὴν φωνὴν οὔτ᾽ ἔκαμεν. μέχρι 
κατὰ τὴν πολιορκίαν ἔργα τὰς κλῃδόνας ἰδὼν ἀνεπαύ- 

σατο. (93095 περιιὼν γὰρ ἐπὶ τοῦ τείχους “αἰαῖ πάλιν 

τῇ πόλει καὶ τῷ λαῷ καὶ τῷ ναῷ᾽ διαπρύσιον ἐβόα" 

ὡς δὲ τελευταῖον προσέϑηκεν “αἰαῖ δὲ κἀμοί. λέϑος 

ἐκ τοῦ πετροβόλου σχασϑεὶς καὶ πλήξας αὐτὸν παρα- 

χρῆμα κτείνει, φϑεγγόμενος δ᾽ ἔτι τὰς κλῃδόνας ἐκεί- 

veg τὴν ψυχὴν ἀφῆκεν. 

. 910» ταῦτά τις ἐννοῶν εὑρήσει τὸν μὲν ϑεὸν 

ἀνθρώπων κηδόμενον καὶ παντοίως προσημαίνοντα τῷ 

σφετέρῳ γένει τὰ σωτήρια, τοὺς Ó ὑπ᾽ ἀνοίας καὶ 
IoszPHus. VI. 8» 
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κακῶν αὐθϑαιρέτων ἀπολλυμένους. (911) ὅπου γε "Tov- 

Octo, καὶ τὸ ἱερὸν μετὰ τὴν καϑαίρεσιν τῆς ᾿ἀντωνίας 

τετράγωνον ἐποίησαν. ἀναγεγραμμένον ἐν τοῖς λογίοις 

ἔχοντες ἁλώσεσθαι τὴν πόλιν καὶ τὸν ναὸν ἐπειδὰν 

τὸ ἱερὸν γένηται τετράγωνον. (93125 τὸ δ᾽ ἐπᾶραν 

αὐτοὺς μάλιστα πρὸς τὸν πόλεμον ἦν χρησμὸς ἀμφί- 
βολος ὁμοίως ἔν τοῖς ἱεροῖς εὑρημένος γράμμασιν, ὡς 

κατὰ τὸν καιρὸν ἐχεῖνον ἀπὸ τῆς χώρας αὐτῶν τις 

ἄρξει τῆς οἰκουμένης. «49183» τοῦϑ᾽ οἵ μὲν ὡς οἰκεῖον 

ἐξέλαβον, καὶ πολλοὶ τῶν σοφῶν ἐπλανήϑησαν περὶ 

τὴν κρίσιν" ἐδήλου δ᾽ ἄρα τὴν ϑεσπασιανοῦ τὸ λόγιον 

ἡγεμονίαν, ἀποδειχϑέντος ἐπὶ ᾿Ιουδαίας αὐτοκράτορος. 

(9145 ἀλλὰ γὰρ οὐ δυνατὸν ἀνθρώποις τὸ χρεὼν δια- 

φυγεῖν οὐδὲ προορωμένοις. «315» οἱ δὲ καὶ τῶν ση- 

μείων ἃ μὲν ἔκριναν πρὸς ἡδονὴν ἃ δ᾽ ἐξουϑένησαν, 

μέχρι τῇ 9' ἁλώσει τῆς πατρίδος καὶ τῷ σφῶν αὐτῶν 
ὀλέϑρῳ διηλέγχϑησαν τὴν ἄνοιαν. 

(8106) Ρωμαῖοι δὲ τῶν μὲν στασιαστῶν καταπεφευ- 

γότων εἰς τὴν πόλιν, καιομένου δ᾽ αὐτοῦ vs τοῦ ναοῦ 

καὶ τῶν πέριξ ἁπάντων. κομίσαντες τὰς σημαίας εἰς 

τὸ ἱερὸν καὶ ϑέμενοι τῆς ἀνατολικῆς πύλης ἀντικρὺς 

ἔϑυσάν τ᾽ αὐταῖς αὐτόϑι καὶ τὸν Τίτον μετὰ μεγίστων 

εὐφημιῶν ἀπέφηναν αὐτοχράτορα. (511) ταῖς δ᾽ &g- 
παγαῖς οὕτως ἐνεπλήσϑησαν oí στρατιῶται πάντες ὥστε 

κατὰ τὴν Συρίαν πρὸς ἥμισυ τῆς πάλαι τιμῆς τὸν 

σταϑμὸν τοῦ χρυσοῦ πιπράσκεσθαι. 

(3818) τῶν δ᾽ ἀνὰ τὸν τοῖχον τοῦ ναοῦ ἱερέων 

διακαρτερούντων παῖς διψήσας ἱχέτευε τοὺς φύλακας 

τῶν Ῥωμαίων δοῦναι δεξιὰν αὐτῷ, καὶ τὸ δίψος ἐξω- 

μολογεῖτο. (3195 τῶν δὲ τῆς ἡλικίας καὶ τῆς ἀνάγκης 

οἶκτον λαβόντων καὶ δόντων δεξιὰν καταβὰς αὐτός τὲ 

5 
DR 
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πίνει, xul ὃ φέρων ἧκεν ἀγγεῖον πλήσας ὕδατος ᾧχετο 

φεύγων ἄνω πρὸς τοὺς σφετέρους. (920) τῶν δὲ φυ- 
λάκων καταλαβεῖν μὲν οὐδεὶς ἴσχυσε. πρὸς δὲ τὴν 

᾿ ἀπιστίαν ἐβλασφήμουν. κἀκεῖνος οὐδὲν ἔφη παραβε- 

5 βηκέναι τῶν συνθηκῶν: λαβεῖν γὰρ δεξιὰν οὐ τοῦ 

μένειν παρ᾽ αὐτοῖς, ἀλλὰ τοῦ καταβῆναι μόνον καὶ λα- 

βεῖν ὕδωρ, ἅπερ ἀμφότερα πεποιηκὼς πιστὸς ἔδοξεν 

εἶναι. («821») τὸ μὲν δὴ πανούργημα διὰ τὴν ἡλικίαν 

μάλιστα τοῦ παιδὸς ἀπεθϑαύμαξον οἱ πλανηϑέντες᾽ 

10 πέμπτῃ δ᾽ ἡμέρα λιμώττοντες οἵ ἱερεῖς καταβαίνουσι, 

καὶ πρὸς Τίτον ἀναχϑέντες ὑπὸ τῶν φυλάκων ἵκέ- 
τευον τυχεῖν σωτηρίας. (322) ὃ δὲ τὸν μὲν. τῆς συγ- 

γνώμης καιρὸν αὐτοῖς παρῳχηκέναι φήσας, οἴχεσϑαι 

ὃὲ δι’ ὃν εὐλόγως ἂν αὐτοὺς ἔσωζε. πρέπειν δὲ τοῖς 

15 ἱερεῦσι τῷ ναῷ συναπολέσϑαι. κελεύει κολάσαι τοὺς 

ἄνδρας. 

(3235 οἵ δὲ περὶ τοὺς τυράννους ὡς τῷ τε πολέ- 

uc πανταχόϑεν ἐχρατοῦντο καὶ περιτετειχισμένοις δια- 

φυγεῖν οὐδαμόϑεν qv, προχαλοῦνται τὸν Τίτον εἰς 

30 λόγους. 43245 ὃ δὲ καὶ διὰ τὸ φιλάνϑρωπον φύσει 

τὸ γοῦν ἄστυ περισῶσαι προαιρούμενος, καὶ τῶν φί- 

λὼν ἐναγόντων (ἤδη γὰρ μετριάξειν τοὺς λῃστὰς ὑπε- 

λάμβανον), ἵσταται κατὰ τὸ πρὸς δύσιν μέρος τοῦ 

ἔξωϑεν ἱεροῦ. (9255 ταύτῃ γὰρ ὑπὲρ τὸν ξυστὸν ἦσαν 
:5 πύλαι καὶ γέφυρα συνάπτουσα τῷ ἱερῷ τὴν ἄνω πό- 

Aw: αὕτη τότε μέση τῶν τυράννων ἦν καὶ τοῦ Καί- 

σαρος. (820) τὸ δὲ πλῆϑος ἑἕχατέροις βύξην ἐφει- 

στήκει, ᾿Ιουδαῖοι μὲν τοῖς περὶ Σίμωνα καὶ ᾿Ιωάννην 
μετέωροι συγγνώμης ἐλπέδι, Ῥωμαῖοι δὲ Καίσαρι. κα- 

80 ραδοκοῦντες αὐτῶν τὴν ἀξίωσιν. 4939» παραγγείλας 

δὲ τοῖς στρατιώταις Τίτος ϑυμοῦ τε καὶ βελῶν μένειν 
gs 
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ἐγκρατεῖς, καὶ τὸν ἑρμηνέα παραστησάμενος, ὅπερ ἦν 

τεχμήριον τοῦ χρατεῖν. πρῶτος ἤρξατο λέγειν. {3285 

ἄρά γ᾽ ἤδη κεκόρεσϑε τῶν τῆς πατρίδος κακῶν, ὦ 
ἄνδρες οἵ μήτε τῆς ἡμετέρας δυνάμεως μήτε τῆς αὗ- 

τῶν ἀσϑενείας ἔννοιαν λαβόντες, δομῇ δ᾽ ἀσκέπτῳ καὶ 

μανίᾳ τόν τε δῆμον καὶ τὴν πόλιν καὶ τὸν ναὸν ἀπο- 

λωλεκότες, ἀπολούμενοι δὲ καὶ αὐτοὶ δικαίως. {8295 

οὗ. πρῶτον μὲν. ἀφ᾽ οὗ Πομπήιος εἷλεν ὑμᾶς κατὰ 
κράτος, οὐκ ἐπαύσασϑε νεωτεροποιίας ἔπειτα καὶ φα- 

νερὸν ἐξηνέγκατε πρὸς Ρωμαίους πόλεμον; ἄρά γε 
πλήϑει πεποιϑότες; 49905 xoi μὴν ἐλάχιστον ὑμῖν 

μέρος ἀντήρκεσε τοῦ Ῥωμαίων στρατιωτικοῦ. πίστει 

τοιγαροῦν συμμάχων; καὶ τί τῶν ἔξω τῆς ἡμετέρας 

ἡγεμονίας ἐϑνῶν ἔμελλεν αἵρήσεσϑαι ᾿Ιουδαίους πρὸ 
Ρωμαίων; ἀλλ᾽’ ἀλκῇ σωμάτων; «5515 χαὶ μὴν ἴστε 

Γερμανοὺς δουλεύοντας ἡμῖν. ὀχυρότητι δὲ τειχῶν; 

. καὶ ví μεῖξον ὠκεανοῦ τεῖχος κώλυμα, ὃν περιβεβλη- 

μένοι Βρεττανοὶ τὰ Ρωμαίων ὅπλα προσκυνοῦσι; (3325 

καρτερίᾳ ψυχῆς καὶ πανουργίᾳ στρατηγῶν; ἀλλὰ μὴν 

ἤδειτε καὶ Καρχηδονίους ἁλόντας. «383» τοιγαροῦν 

ὑμᾶς ἐπήγειρε κατὰ Ρωμαίων ἡ Ῥωμαίων φιλανϑρω- 

zíx, οἱ πρῶτον μὲν ὑμῖν τήν τε χώραν ἔδομεν νέμε- 

σϑαι καὶ βασιλεῖς ὁμοφύλους ἐπεστήσαμεν. (93945 

ἔπειτα τοὺς πατρίους νόμους ἐτηρήσαμεν, καὶ ζῆν οὐ 

μόνον καϑ'᾽ ἑαυτοὺς ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἐπετρέ- 

ψαμὲν ὡς ἐβούλεσϑε' {9590) τὸ δὲ μέγιστον. δασμο- 

λογεῖν 9' ὑμῖν ἐπὶ τῷ ϑεῷ καὶ ἀναϑήματα συλλέγειν 
ἐπετρέψαμεν, καὶ τοὺς ταῦτα φέροντας οὔτ᾽ ἐνουϑετή- 

σαμὲν οὔτ᾽ ἐκωλύσαμεν. ἵν᾽ ἡμῖν γένησϑε πλουσιώ- 

τερον πολέμιοι. καὶ παραδκευάσησϑε τοῖς ἡμετέροις 

χρήμασι xo9' ἡμῶν. {3805 ἔπειτα τηλικούτων ἀγαϑῶν 

t$ Ὁ 
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ἀπολαύοντες ἐπὶ τοὺς παρασχόντας ἠνέγκατε τὸν κό- 

gov, καὶ δίκην τῶν ἀτιϑασεύτων ἑρπετῶν τοῖς σαίνουσι 

τὸν ἰὸν ἐναφήκατε. 8397» ἔστω γοῦν, κατεφρονήσατε 

τῆς Νέρωνος ῥαϑυμίας, καὶ καϑάπερ δήγματα ἢ σπάσ- 

ὅματα τὸν ἄλλον χρόνον κακοήϑως ἠρεμοῦντες ἐν τῇ 

μείξονι νόσῳ διξεφάνητε, καὶ πρὸς ἐλπίδας ἀναιδεῖς 

καὶ ἀμέτρους ἐξετείνατε τὰς ἐπιϑυμίας. 998» ἧκεν 

ὁ πατὴρ οὑμὸς εἰς τὴν χώραν, οὐ τιμωρησόμενος ὑμᾶς 

τῶν κατὰ Κέστιον, ἀλλὰ νουϑετήσων. 4389» δέον 

10 γοῦν, εἴπερ ἐπ᾽ ἀναστάσει τοῦ ἔϑνους παρῆν, ἐπὶ τὴν 

ῥίξαν ὑμῶν δραμεῖν καὶ ταύτην ἐχπορϑεῖν τὴν πόλιν 

εὐθέως, ὃ δὲ Γαλιλαίαν ἐδήου καὶ τὰ πέριξ, ἐπιδὶ- 

δοὺς ὑμῖν χρόνον εἰς μεταμέλειαν. (3405 ἀλλ᾽ ὑμῖν 

ἀσϑένεια τὸ φιλάνϑρωπον ἐδόκει, κἀκ τῆς ἡμετέρας 

is πραότητος τὴν τόλμαν ἐπεϑρέψατε. (9415 Νέρωνος 

οἰχομένου τοῦϑ' ὅπερ ἐχρῆν τοὺς πονηροτάτους ἐποι- 

ἤσατε, ταῖς ἐμφυλίοις ἡμῶν ταραχαῖς ἐπεϑαρρήσατε. 

καὶ χωρισϑέντων εἰς τὴν Αἴγυπτον ἐμοῦ τε καὶ τοῦ 

πατρὸς εἰς παρασκευὰς τοῦ πολέμου κατεχρήδσασϑε τοῖς 

90 χαιροῖς, καὶ οὐκ ἠδέσϑητε ταράττειν αὐτοκράτορας 

γεγενημένους oUe καὶ στρατηγοὺς φιλανθρώπους ἐπει- 

ράσατε. 942» προσφυγούσης γοῦν ἡμῖν τῆς ἡγεμο- 

νίας,. καὶ τῶν μὲν κατὰ ταύτην ἠρεμούντων πάντων, 

πρεσβευομένων δὲ καὶ συνηδομένων τῶν ἔξωϑεν ἐθνῶν, 
25 πάλιν οἱ Ιουδαῖοι πολέμιοι. (949» καὶ πρεσβεῖαι μὲν 
ὑμῶν πρὸς τοὺς ὑπὲρ Εὐφράτην ἐπὶ νεωτερισμῷ. πε- 

ρίβολοι δὲ τειχῶν ἀνοικοδομούμενοι καινοί, στάσεις 

ὃὲ χαὶ τυράννων φιλονικέαι καὶ πόλεμος ἐμφύλιος, 

μόνα τοῖς οὕτω πονηροῖς πρέποντα. {3445 ἧκον ἐπὶ 

8. τὴν πόλιν ἐγώ, παρὰ τοῦ πατρὸς ἄκοντος λαβὼν σκυ- 

ϑρωπὰ παραγγέλματα: τὸν δῆμον ἀκούσας εἰρηνικὰ 
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φρονεῖν déPqe s (8455 ὑμᾶς παύσασϑαι πρὸ πολέμου 

παρεκάλουν, μέχρι πολλοῦ πολεμούντων ἐφειδόμην, 

δεξιὰς αὐτομόλοις ἔδωκα. καταφυγοῦσι πίστεις ἐτήρησα, 

πολλοὺς αἰχμαλώτους ἠλέησα, τοὺς ἐπείγοντας βασα- 

νίσαι ἐκώλυσα, τείχεσιν ὑμετέροις μηχανὰς ἄκων προῦ- 

ἤγαγον, ἀεὶ φονῶντας τοὺς στρατιώτας ἐφ᾽ ὑμῖν κατ- 

éGyov, καϑ' ἑκάστην νίκην ὡς ἡττώμενος ὑμᾶς εἰς 

εἰρήνην προυκαλεσάμην. {8465 τοῦ ἱεροῦ πλησίον 

γενόμενος πάλιν ἑκὼν ἐξελαϑόμην τῶν τοῦ zoA£uov 

νόμων. φείσασϑαι δὲ παρεκάλουν τῶν ἰδίων ὑμᾶς 

ἁγίων καὶ σῶσαι τὸν ναὸν ἑαυτοῖρ. διδοὺς ἄδειάν v 

ἐξόδου καὶ πίστιν σωτηρίας, εἰ δ᾽ ἐβούλεσϑε. καὶ μά- 

χης καιρὸν ἐν ἄλλῳ τόπῳ. πάντων ὑπερείδετε, καὶ 

τὸν ναὸν ἰδίαις χερσὶν ἐνεπρήσατε. «(9341» ἔπειτα, 

μιαρώτατοι, προχαλεῖσϑέ μὲ πρὸς λόγους νῦν; ἵνα τί 

σώσητε τοιοῦτον οἷον ἀπόλωλεν; ποίας ὑμᾶς αὐτοὺς 

ἀξιοῦτε μετὰ τὸν ναὸν σωτηρίας; (9485 ἀλλὰ καὶ νῦν 

μετὰ τῶν ὅπλων ἑστήκατε. καὶ οὐδ᾽ ἐν ἐσχάτοις ὑπο- 

κρίνεσϑε γοῦν ἱκέτας, ὦ ταλαίπωροι. τίνι πεποιϑότες; 

(3495 οὐ νεκρὸς μὲν ὑμῶν ὁ δῆμος, οἴχεται δ᾽ ὁ ναός, 
ὑπ᾽ ἐμοὶ δ᾽ ἡ πόλις, ἐν χερσὶ δὲ ταῖς ἐμαῖς ἔχετε 

τὰς ψυχάς; εἶϑ᾽ ὑπολαμβάνετε δόξαν ἀνδρείας τὸ δυσ- 
ϑανατᾶν; (3505 οὐ μὴν ἐγὼ φιλονικήσω πρὸς τὴν 

ἀπόνοιαν ὑμῶν. ῥίψασι δὲ τὰ ὅπλα καὶ παραδοῦσι τὰ 

σώτατα χαρίξομαι τὸ ξῆν, ὥσπερ ἐν οἰκίᾳ πρᾷος δεσπό- 

της; τὰ μὲν ἀνήκεστα χολάσας, τὰ δὲ λοιπὰ σώξων 

ἐμαυτῷ." 
(3515 πρὸς ταῦτ᾽ ἀποχρίνονται δεξιὰν μὲν μὴ 

δύνασϑαι παρ᾽ αὐτοῦ λαβεῖν. ὀμωμοκέναι γὰρ μηδέ- 
ποτὲ τοῦτο ποιήσειν" ἔξοδον δ᾽ ἠτοῦντο διὰ τοῦ περι- 

τειχίσματος μετὰ γυναικῶν καὶ τέκνων" ἀπελεύσεσϑαι 
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γὰρ εἰς viv ἔρημον καὶ καταλείψειν αὐτῷ τὴν πόλιν. 

(3525 πρὸς ταῦτ᾽ ἀγανακτήσας Τίτος, εἰ τύχην ἑαλω- 

κότων ἔχοντες αἱρέσεις αὐτῷ προτείνουσιν νενικηκό- 

TOv, κηρῦξαι μὲν ἐκέλευσεν εἰς αὐτοὺς μήτ᾽ αὐτομο- 

5 Asiv ἔτι μήτε δεξιὰν ἐλπίζειν (φείδσεσϑαι γὰρ οὐδε- 

vóg), (9535 ἀλλὰ πάσῃ δυνάμει μάχεσϑαι, καὶ σώξειν 

ἑαυτοὺς ὅπως ἂν δύνωνται" πάντα γὰρ αὐτὸς ἤδη πρά- 

ἕξειν πολέμου νόμῳ. τοῖς δὲ στρατιώταις Austen dvo 

καὶ Metodi ἐπέτρεψε m πόλιν. (9545 οἱ δ᾽ ἐκεί- 

io γὴν μὲν ἐπέσαν τὴν ἡμέραν. τῇ δ᾽ ὑστεραία τό T 

ἀρχεῖον καὶ τὴν ἄκραν καὶ τὸ βουλευτήριον xol τὸν 

Ὀφλᾶν καλούμενον ὑφῆψαν. (935D» xal προύκοψε τὸ 

πῦρ μέχρι τῶν Ἑ). λένης βασιλείων, ἃ δὴ κατὰ μέσην 

τὴν ἄκραν ἦν. ἐκαίοντο δ᾽ οἵ τε στενωποὶ καὶ «t οἰκίαι 

15 νεκρῶν ὑπὸ τοῦ λιμοῦ διεφϑαρμένων πλήρειςο. 

(9565 κατὰ ταύτην τὴν ἡμέραν οἵ τε ᾿Ιξάτου βασι- 

λέως υἱοὶ καὶ ἀδελφοί, πρὸς οἷς πολλοὶ τῶν ἐπισή- 

μῶν ᾿δημοτῶν ἐχεῖ συνελθόντες, ἱκέτευσαν Καίσαρα 

δοῦναι δεξιὰν αὐτοῖς. ὃ δέ, καίτοι πρὸς πάντας τοὺς 

. 20 ὑπολοίπους διωργισμένος, οὐκ ἤλλαξε τὸ ἦϑος, δέχεται 

ὃὲ τοὺς ἄνδρας. (30175 καὶ τότε μὲν ἐν φρουρᾷ πάν- 

τας εἶχε, τοὺς δὲ τοῦ βασιλέως παῖδας καὶ συγγενεῖς 

δήσας ὕστερον εἰς Ῥώμην ἀνήγαγε, πίστιν ὁμήρων 

παρέξοντας. 

ε΄ . (9085 οἱ στασιασταὶ δ᾽ ἐπὶ τὴν βασιλικὴν δρμή- 

σαντες αὐλήν. εἰς ἣν δι᾿ ὀχυρότητα πολλοὶ τὰς κτή- 

σεις ἀπέϑεντο. τούς τε Ῥωμαίους ἀπ᾽ αὐτῆς τρέπονται, 

καὶ τὸ συνηϑροισμένον αὐτόϑι τοῦ δήμου πᾶν φονεύ- 

G«vtse, ὄντας εἰς ὀκτακισχιλίους καὶ τετρακοσίους, τὰ 

so χρήματα διήρπασαν. (9595 ἐξώγρησαν δὲ καὶ Ῥω- 
μαίων δύο. τὸν μὲν ἱππέα τὸν δὲ πεζόν. καὶ τὸν μὲν 



120 TOT IOTAAIKOT IHOAEMOT 

πεζὸν ἀποσφάξαντες εὐθέως ἔσυραν περὶ τὴν πόλιν, 

ὥσπερ ἑνὶ σώματι πάντας Ῥωμαίους ἀμυνόμενοι, (3605 

ὁ δ᾽ ἱππεὺς ὠφέλιμόν τι αὐτοῖς πρὸς σωτηρίαν ὑπο- 

ϑήσεσϑαι λέγων ἀνάγεται πρὸς Σίμωνα᾽ παρ᾽ ᾧ μηδὲν 

εἰπεῖν ἔχων ᾿Δρδάλῳ τινὶ τῶν ἡγεμόνων παραδέδοται 

κολασϑησόμενος. (801) ὃ δ᾽ αὐτὸν ὀπίσω τὼ χεῖρε 

δήσας καὶ ταινίᾳ τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἀντιχρὺ τῶν Ῥω- 

μαίων προήγαγεν ὡς καρατομήσων᾽ φϑάνει δ᾽ ἐκεῖνος 

εἰς τοὺς Ρωμαίους διαφυγών. ἐν ὅσῳ τὸ ξίφος ἐσπά- 

σατο ὃ ᾿Ιουδαῖοςς. 4862» τοῦτον διαφυγόντα ἐκ τῶν 

πολεμίων ἀνελεῖν μὲν οὐχ ὑπέμεινε Τίτος. ἀνάξιον δὲ 

Ῥωμαίων εἶναι στρατιώτην κρίνας ὅτι ξῶν ἐλήφϑη, 

10 

τά 9' ὅπλ᾽ ἀφείλετο καὶ τοῦ τάγματος ἐξέβαλεν. ἅπερ 

ἦν αἰσχυνομένῳ ϑανάτου χαλεπώτερα. 
(3635 τῇ δ᾽ ἑξῆς Ῥωμαῖοι τρεψάμενοι τοὺς λῃστὰς 

ἐκ τῆς κάτω πόλεως τὰ μέχρι τοῦ Σιλωὰμ πάντ᾽ ἐνέ- 

πρησαν. καὶ τοῦ μὲν ἄστεος ἥδοντο δαπανωμένου. 

τῶν δ᾽ ἁρπαγῶν διημάρτανον, ἐπειδὴ πάνϑ' oí στασι- 

ασταὶ προχενοῦντες ἀνεχώρουν εἰς τὴν ἄνω πόλιν. 

8604) ἦν γὰρ αὐτοῖς μετάνοια μὲν οὐδεμία τῶν κα- 
κῶν, ἀλαζονεία δ᾽ ὡς ἐπ᾽’ ἀγαϑοῖς. καιομένην γοῦν 

ἀφορῶντες τὴν πόλιν, ἵἱλαροῖς τοῖς προσώποις εὔϑυμοι 

τὴν τελευτὴν προσδέχεσϑαι ἔλεγον. πεφονευμένου μὲν 

τοῦ δήμου, κεκαυμένου δὲ τοῦ ναοῦ, φλεγομένου δὲ 

ἄστεος, μηδὲν χαταλιπόντες τοῖς πολεμίοις. «96D» οὐ 

μὴν 6 γε ᾿Ιώσηπος ἐν ἐσχάτοις ἵχετεύων αὐτοὺς ὑπὲρ 

τῶν λειψάνων τῆς πόλεως ἔκαμνεν, ἀλλὰ πολλὰ μὲν 
πρὸς τὴν ὠμότητα καὶ τὴν ἀσέβειαν εἰπών, πολλὰ δὲ 

συμβουλεύσας πρὸς σωτηρίαν, οὐδὲν τοῦ χλευασϑῆναι 

πλέον ἀπηνέγκατο. {8665 ἐπεὶ δ᾽ οὔτε παραδοῦναι 
διὰ τὸν ὅρκον ἑαυτοὺς ὑπέμενον οὔτε πολεμεῖν ἐξ 

80 
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ἴσου Ῥωμαίοις £9" οἷοί τ᾽ ἦσαν, ὥσπερ εἱρκτῇ περιει- 
λημμένοι, τό τε τοῦ φονεύειν ἔϑος ἐκίνει τὰς δεξιάς, 

σκιδνάμενοι κατὰ τὰ ἔμπροσϑεν τῆς πόλεως τοῖς ἐρει- 

πίοις ὑπελόχων τοὺς αὐτομολεῖν ὡρμημένους. «9367» 

5 ἡλίσκοντο δὲ πολλοί, καὶ πάντας ἀποσφάττοντες (ὑπὸ 

γὰρ ἐνδείας οὐδὲ φυγεῖν ἴσχυον) ἐρρίπτουν αὐτῶν 

κυσὶ τοὺς νεκρούς. (968) ἐδόκει δὲ πᾶς τρόπος ἀπω- 

λείας τοῦ λιμοῦ κουφότερος, ὥστε καὶ Ῥωμαίοις ἀπηλ- 

πικότες ἤδη τὸν ἔλεον ὅμως προσέφευγον, καὶ φονεύ- 

10 ουσι τοῖς στασιασταῖς ἑκόντες ἐνέπιπτον. (9609) τόπος 

τ᾽ ἐπὶ τῆς πόλεως οὐδεὶς γυμνὸς ἦν. ἀλλὰ πᾶς λιμοῦ 
νεχρὸν εἶχεν ἢ στάσεως. 

(910» ἔϑαλπε δὲ τούς τε τυράννους καὶ τὸ σὺν 
αὐτοῖς λῃστρικὸν ἐλπὶς ἐσχάτη περὶ τῶν ὑπονόμων, 

15 εἰς οὺς καταφεύγοντες οὐ προσεδόκων ἐρευνηϑήσεσϑαι" 

μετὰ δὲ τὴν παντελῆ τῆς πόλεως ἅλωσιν ἀναξευξάντων 

τῶν Ῥωμαίων προελθόντες ἀποδράσεσϑαι ἐπεχείρουν. 

(911» τὸ δ᾽ ἦν ἄρ᾽ ὄνειρος αὐτοῖς᾽ οὔτε γὰρ τὸν ϑεὸν 

οὔτε Ῥωμαίους λήσειν ἔμελλον. «9312» τηνικαῦτά γε 

90 μὴν τοῖς ὑπογείοις πεποιϑότες αὐτοὶ πλείονα τῶν Ῥω- 

μαίων ἐνεπίμπρασαν, καὶ τοὺς ἐκ τῶν καιομένων κα- 

ταφεύγοντας εἰς τὰς διώρυχας ἔκτεινόν v ἀνέδην καὶ 

ἐσύλων. καὶ εἴ τινος εὕροιεν τροφὴν ἁρπάζοντες 

αἵματι πεφυρμένην κατέπινον. (818) ἦν δὲ καὶ πρὸς 

s» ἀλλήλους év, ταῖς ἁρπαγαῖς ἤδη πόλεμος αὐτοῖς. δο- 

κοῦσι δ᾽ ἄν μοι μὴ φϑασϑέντες ὑπὸ τῆς ἁλώσεως δι᾽ 

ὑπερβολὴν ὠμότητος γεύδσασϑαι καὶ τῶν νεκρῶν. 

(814) Καῖσαρ δ᾽. ὡς ἀμήχανον ἦν ἐξελεῖν δίχα 
χωμάτων τὴν ἄνω πόλιν περίκρημνον οὖσαν, διανέμει 

80 τοῖς ἔργοις τὴν δύναμιν Μώου μηνὸς εἰκάδι. (910) 

χαλεπὴ δ᾽ ἦν τῆς ὕλης ἡ κομιδή, πάντων. ὡς ἔφην, 
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τῶν περὶ τὴν πόλιν ἐφ᾽ ἐκατὸν σταδίους ἐψιλωμένων 

εἰς τὰ πρότερον χώματα. (5106) τῶν μὲν οὖν τεττά- 
ρῶν ταγμάτων ἠγείρετο τἄργα κατὰ τὸ πρὸς δύσιν 
κλῖμα τῆς πόλεως. ἀντικρὺ τῆς βασιλικῆς αὐλῆς, {81 

τὸ δὲ συμμαχικὸν πλῆϑος καὶ ὃ λοιπὸς ὄχλος κατὰ 

τὸν ξυστὸν ἔχου καὶ τὴν γέφυραν καὶ τὸν Σίμωνος 
πύργον, ὃν ὠκοδόμησε πρὸς ᾿Ιωάννην πολεμῶν ἑαυτῷ 

φρούριον. 

(818) κατὰ ταύτας τὰς ἡμέρας οἱ τῶν ᾿Ιδουμαίων 

ἡγεμόνες κρύφα συνελθόντες ἐβουλεύσαντο περὶ πα- 

ραδόσεως σφῶν αὐτῶν, καὶ πέμψαντες ἄνδρας πέντε 
πρὸς Τίτον ἱκέτευον δοῦναι δεξιὰν αὐτοῖς. «919» ὃ 

ὃὲ καὶ τοὺς τυράννους ἐνδώσειν ἐλπίσας ἀποσπασϑέν- 

τῶν τῶν Ióovua(ov, οἱ πολὺ τοῦ πολέμου μέρος ἦσαν. 
βραδέως μὲν ἀλλ᾽ οὖν κατανεύει ys σωτηρίαν αὐτοῖς 

καὶ τοὺς ἄνδρας ἀνέπεμψε. «9380» παρασκευαξομένων 

δ᾽ ἀποχωρεῖν αἰσϑάνεται Σίμων, καὶ πέντε μὲν τοὺς 
ἀπελϑόντας πρὸς Τίτον εὐθέως ἀναιρεῖ. τοὺς δ᾽ ἦγε- 

μόνας, ὧν ἐπισημότατος ἦν ὃ τοῦ Σωσᾶ ᾿Ιάκωβος. συλ- 
λαβὼν εἵργνυσι" 4981) τὸ 0$ πλῆϑος τῶν ᾿Ιδουμαίων 

ἀμηχανοῦν διὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν ἡγεμόνων οὐκ ἀφύ- 

λακτον εἶχε, καὶ τὸ τεῖχος φρουραῖς ἐπιμελεστέραις διε- 

λάμβανεν. (3825 οὐ μὴν ἀντέχειν οἵ φρουροὶ πρὸς τὰς 

αὐτομολίας ἴσχυον. ἀλλὰ καίτοι πλείστων φονευομέ- 

vov πολὺ πλείους οἱ διαφεύγοντες ἦσαν. «389» ἐδέ- 

qovvo δὲ Ῥωμαῖοι πάντας, τοῦ τε Τίτου διὰ πραότητα 
τῶν προτέρων ἀμελήσαντος παραγγελμάτων. καὶ αὐτοὶ 

κόρῳ τοῦ κτείνειν ἀπεχόμενοι καὶ κέρδους ἐλπίδι" 
«3845 τοὺς γὰρ δημοτικοὺς καταλιπόντες μόνους τὸν 

ἄλλον ὄχλον ἐπώλουν σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις, ἐλα- 

χίστης τιμῆς ἕκαστον, πλήϑει τε τῶν πιπραδσκομένων 

ἥν -. 
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καὶ ὀλιγότητι τῶν ὠνουμένων. 38D» καίπερ δὲ προ- 

κηρύξας μηδένα μόνον αὐτομολεῖν, ὅπως καὶ τὰς γενεὰς 

ἐξαγάγοιεν, ὅμως καὶ τούτους ἐδέχετο" ἐπέστησε μέν- 

τοι τοὺς διακχρινοῦντας ἀπ᾽ αὐτῶν, εἴ τις εἴη κολάσεως 

5 ἄξιος. {9865 καὶ τῶν μὲν ἀπεμποληϑέντων ἄπειρον 

τὸ πλῆϑος ἦν, οἵ δημοτικοὶ δὲ διεσώϑησαν ὑπὲρ τετρα- 

κισμυρίους, oUg διαφῆκε Καῖσαρ ἣ φίλον ἦν ἑκάστῳ. 

(9875 ἐν δὲ ταῖς αὐταῖς ἡμέραις καὶ τῶν ἱερέων 

τις. Θεβουϑὶ παῖς. ᾿Ιησοῦς ὄνομα, λαβὼν περὶ σωτη- 

10 ρίας ὅρχους παρὰ Καίσαρος ἐφ᾽ ᾧ παραδώσει τινὰ 

τῶν ἱερῶν κειμηλίων, ἔξεισι. (3885 καὶ παραδίδωσιν 

ἀπὸ τοῦ τοίχου τοῦ ναοῦ λυχνίας δύο ταῖς κατὰ τὸν 

ναὸν χειμέναις παραπλησίας, τραπέξας τε καὶ κρατῆ- - 

Que καὶ φιάλας, πάνϑ᾽ ὁλόχρυσα καὶ στιβαρώτατα" 

15 (989) παραδίδωσι δὲ καὶ τὰ καταπετάσματα καὶ τὰ 

ἐνδύματα τῶν ἀρχιερέων σὺν τοῖς λίϑοιρ. καὶ πολλὰ 

τῶν πρὸς τὰς ἱερουργίας σκευῶν ἄλλα. «390» συλ- 

ληφϑεὶς δὲ καὶ ὃ γαξοφύλαξ τοῦ ἱεροῦ Φινέας ὄνομα 

τούς τὲ χιτῶνας καὶ τὰς ξώνας ἐπέδειξε τῶν ἱερέων, 

209 πορφύραν τε πολλὴν καὶ κόκκον, “ἃ πρὸς τὰς χρείας 

ἀπέκειτο τοῦ καταπετάσματος. σὺν οἷς κιννάμωμόν τε 

πολὺ καὶ χασσίαν καὶ πλῆϑος ἑτέρων ἀρωμάτων, ἃ 

συμμίσγοντες ἐθυμίων δσημέραι τῷ ϑεῷ. «9915 παρε- 

δόϑη δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ πολλὰ καὶ τῶν ἄλλων κειμηλίων, 

20 χόσμος 9' ἱερὸς οὐκ ὀλίγος, ἅπερ αὐτῷ βίᾳ ληφϑέντι 

τὴν τῶν αὐτομόλων συγγνώμην ἔδωκε. 

(39025 συντετελεσμένων δ᾽ ἤδη καὶ τῶν χωμάτων 

ἑβδόμῃ Γορπιαίου μηνὸς ἐν ὀκτωκαίδεκα ἡμέραις 

Ῥωμαῖοι μὲν προσῆγον τὰς μηχανάς, τῶν δὲ στασια- 

80 στῶν οἱ μέν, ἀπεγνωκότες ἤδη τὴν πόλιν, ἀνεχώρουν 

τοῦ τείχους εἰς τὴν ἄκραν, οἱ δ᾽ ἐγκατεδύοντο τοῖς 

4 
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ὑπονόμοις, (3995 πολλοὶ δὲ διαστάντες ἠμύνοντο τοὺς 

προσάγοντας τὰς ἑλεπόλεις. ἐκράτουν δὲ καὶ τούτων 
Ῥωμαῖοι πλήϑει vs καὶ βίᾳ. καὶ τὸ μέγιστον, εὐϑυ- 

μοῦντες ἀϑύμων ἤδη καὶ παρειμένων. «493945 ὡς δὲ 

παρερράγη μέρος τι τοῦ τείχους, καί τινες τῶν πύρ- 

γῶν τυπτόμενοι τοῖς κριοῖς ἐνέδοσαν, φυγὴ μὲν ἦν 
εὐθέως τῶν ἀμυνομένων, δέος δὲ καὶ τοῖς τυράννοις 

ἐμπίπτει σφοδρότερον τῆς ἀνάγκης" (9955 πρὶν γὰρ 

ὑπερβῆναι τοὺς πολεμίους. ἐνάρκων vs καὶ μετέωροι 

πρὸς φυγὴν ἦσαν. ἦν δ᾽ ἰδεῖν τοὺς πάλαι σοβαροὺς 

καὶ τοῖς ἀσεβήμασιν ἀλαζόνας τότε ταπεινοὺς καὶ τρέ- 

μοντας, ὡς ἐλεεινὴν εἶναι καίπερ ἐν πονηροτάτοις τὴν 

μεταβολήν. «4396» ὥρμησαν μὲν οὖν ἐπὶ τὸ περιτεί- 
χιόμα δραμόντες ὥσασϑαί τε τοὺς φρουροὺς καὶ δια- 

χκόψαντες ἐξελϑεῖν᾽ «9397» ὡς δὲ τοὺς μὲν πάλαι 

πιστοὺς ἑώρων οὐδαμοῦ (διέφυγον γὰρ ὅπῃ τινὶ συνε- 

βούλευεν ἡ ἀνάγκη), προσϑέοντες δ᾽ o? μὲν ὅλον ἀνα- 

τετράφϑαι τὸ πρὸς δύσιν τεῖχος ἤγγελλον. οἱ δ᾽ ἐμβε- 

βληκέναι τοὺς Ῥωμαίους. οἱ δ᾽ ἤδη πλησίον εἶναι 

ξητοῦντας αὐτούς, (3985 ἕτεροι δὲ καὶ ἀφορᾶν ἀπὸ 

τῶν πύργων πολεμίους ἔλεγον πλάξζοντος τὰς ὄψεις 

τοῦ δέους. ἐπὶ στόμα πεσόντες ἀνώμωξον τὴν ἑαυτῶν 

φρενοβλάβειαν, καὶ καϑάπερ ὑποκεκομμένοι τὰ νεῦρα 

τῆς φυγῆς ἠπόρουν. 4399» ἔνϑα δὴ μάλιστ᾽ ἄν τις 
καταμάϑοι τήν τὲ τοῦ ϑεοῦ δύναμιν ἐπὶ τοῖς ἀνοσίοις 

καὶ τὴν Ῥωμαίων τύχην. oí μὲν γὰρ τύραννοι τῆς 

ἀσφαλείας ἐγύμνωσαν ἑαυτοὺς κἀκ τῶν πύργων κατέ- 

βησαν ἑκόντες, ἐφ᾽ ὧν βίᾳ μὲν οὐδέποτ᾽ ἁλῶναι, μόνῳ 
δ᾽ ἐδύναντο λιμῷ" «400» Ῥωμαῖοι δὲ τοσαῦτα περὶ 
τοῖς ἀσϑενεστέροις τείχεσι καμόντες παρέλαβον τύχῃ 

τὰ μὴ δυνατὰ τοῖς ὀργάνοις" παντὸς γὰρ ἰσχυρότεροι 
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μηχανήματος ἦσαν οἵ τρεῖς πύργοι, περὶ ὧν ἀνωτέρω 

δεδηλώκαμεν. 
(4015 καταλιπόντες δὴ τούτους, μᾶλλον δ᾽ ὑπὸ 

τοῦ ϑεοῦ καταβληϑέντες ἀπ᾽ αὐτῶν, παραχρῆμα μὲν 

5 δἰς τὴν ὑπὸ Σιλωὰμ φάραγγα καταφεύγουσιν, αὖϑις 

δ᾽ ὀλίγον ἀνακύψαντες ἐκ τοῦ δέους ὥρμησαν ἐπὶ τὸ 

τῇδε περιτείχισμα. {402 χρησάμενοι δὲ ταῖς τόλμαις 

ἀγεννεστέραις τῆς ἀνάγκης (κατεάγησαν γὰρ ἤδη τὴν 

ἰσχὺν ἅμα τῷ δέει καὶ ταῖς συμφοραῖς) ὑπὸ τῶν 

10 φρουρῶν ἀνωθοῦνται, καὶ σκεδασϑέντες ἀπ᾽ ἀλλήλων 
κατέδυσαν εἰς τοὺς ὑπονόμους. «4408» Ρωμαῖοι δὲ 

τῶν τειχῶν κρατήσαντες τάς τε σημαίας ἔστησαν ἐπὶ 

τῶν πύργων, καὶ μετὰ κρότου καὶ χαρᾶς ἐπαιάνιζον 

ἐπὶ τῇ νίκῃ, πολὺ τῆς ἀρχῆς κουφότερον τοῦ πολέμου 

15 τὸ τέλος εὑρηκότες. ἀναιμωτὶ γοῦν τοῦ τελευταίου 

τείχους ἐπιβάντες ἠπίστουν. καὶ μηδένα βλέποντες ἀντί- 

παλον ἀήϑως ἠπόρηντο. 404» εἰσχυϑέντες δὲ τοῖς 

στενωποῖς ξιφήρεις τούς vs καταλαμβανομένους ἐφό- 

νευον ἀνέδην. καὶ τῶν συμφευγόντων τὰς οἰκίας 

40 αὐτάνδρους ὑπεπίμπρασαν. «405. πολλὰ δὲ κεράξον- 

τες, ὁπότ᾽ ἔνδον παρέλϑοιεν ἐφ᾽ ἁρπαγήν, γενεὰς ὅλας 

νεκρῶν κατελάμβανον, καὶ τὰ δωμάτια πλήρη τῶν τοῦ 

λιμοῦ πτωμάτων" ἔπειτα πρὸς τὴν ὄψιν πεφρικότες 

κεναῖς χερσὶν ἐξῇσαν. «406» οὐ μὴν οἰχτείροντες τοὺς 

s» οὕτως ἀπολωλότας ταὐτὸ καὶ πρὸς τοὺς ζῶντας ἔπα- 

ὄχον, ἀλλὰ τὸν ἐντυγχάνοντα διελαύνοντες ἀπέφραξαν 

μὲν τοὺς στενωποὺς νεκροῖς, αἵματι δ᾽ ὅλην τὴν πόλιν 

κατέκλυσαν, ὡς πολλὰ τῶν φλεγομένων σβεσϑῆναν τῷ 

φόνῳ. «401» καὶ οἱ μὲν κτείνοντες ἐπαύσαντο πρὸς 

80 ἑσπέραν, ἐν ὃὲ τῇ νυκτὶ τὸ πῦρ ἐπεκράτει. φλεγο- 
μένοις δ᾽ ἐπανέτειλεν ᾿Ιεροσολύμοις ἡμέρα Γορπιαίου 
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μηνὸς ὀγδόη, (4085 πόλει τοσαύταις χρησαμένῃ συμ- 

φοραῖς κατὰ τὴν πολιορκίαν ὅσοις ἀπὸ τῆς κτίσεως 

ἀγαϑοῖς κεχρημένη πάντως ἂν ἐπίφϑονος ἔδοξεν, οὐ 

μὴν ἀξίᾳ κατ᾽ ἄλλο τι τῶν τηλικούτων ἀτυχημάτων ἢ 

τὸ γενεὰν τοιαύτην ἐνεγκεῖν ὑφ᾽ ἧς ἀνετράπη... 5 

9 . «409» παρελθὼν δὲ Τίτος εἴσω τά τ᾽ ἄλλα τῆς 

ὀχυρότητος τὴν πόλιν καὶ τῶν πύργων ἀπεϑαύμασεν, 

oUe oí τύραννον κατὰ φρενοβλάβειαν ἀπέλιπον. {410) 

κατιδὼν γοῦν τό τε ναστὸν αὐτῶν ὕψος καὶ τὸ μέγε- 

ϑος ἑκάστης πέτρας. τήν τ᾽ ἀκρίβειαν τῆς ἁρμονίας. 

καὶ ὅσοι μὲν εὖρος ἡλίκοι δ᾽ ἦσαν τὴν ἀνάτασιν, 
(411) 'σὺν ϑεῷ γ᾽ ἐπολεμήσαμεν" ἔφη. "xol ϑεὸς ἦν 
ὁ τῶνδε τῶν ἐρυμάτων ᾿Ιουδαίους καϑελών, ἐπεὶ χεῖρές 

τ᾽ ἀνθρώπων ἢ μηχαναὶ ví πρὸς τούτους τοὺς πύρ- 
γους δύνανται; «412) τότε μὲν οὖν πολλὰ τοιαῦτα is 

διελέχϑη πρὸς τοὺς φίλους, τοὺς δὲ τῶν τυράννων 

δεσμώτας οἱ κατελήφϑησαν év τοῖς φρουρίοις ἀνῆκεν. 

(4135 αὖϑις δὲ τὴν ἄλλην ἀφανίζων πόλιν καὶ τὰ 
τείχη κατασχάπτων τούτους τοὺς πύργους κατέλιπε 

ὠνημεῖον εἶναι τῆς αὐτοῦ τύχης, ἧ συστρατιώτιδι χρη- 90 

σάμενος ἐκράτησε τῶν ἁλῶναι μὴ δυναμένων. 

9 (4145 ἐπεὶ δ᾽ οἵ στρατιῶται μὲν ἔκαμνον ἤδη φο- 

νεύοντες, πολὺ δ᾽ ἔτι πλῆϑος τῶν περιόντων ἀνεφαί- 

vevo, κελεύει Καῖσαρ μόνους μὲν τοὺς ἐνόπλους καὶ 

χεῖρας ἀντίσχοντας κτείνειν, τὸ Óà λοιπὸν πλῆϑος 535 
ζωγρεῖν. {41) οἱ δὲ μετὰ τῶν παρηγγελμένων τό τὲ 

γηραιὸν καὶ τοὺς ἀσϑενεῖς ἀνήρουν, τὸ δ᾽ ἀκμάξον 
καὶ χρήσιμον εἰς τὸ ἱερὸν συνελάσαντες ἐγχατέκλεισαν 

τῷ τῶν γυναικῶν περιτειχίσματι᾽ (416» καὶ φρουρὸν 

μὲν ἐπέστησε Καῖσαρ ἕνα τῶν ἀπελευϑέρων, Φρόν- 80 
vov« δὲ τῶν φίλων ἐπιχρινοῦντα τὴν ἀξίαν ἕκάστῳ 
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τύχην. {411 ὃ δὲ τοὺς μὲν στασιώδεις καὶ λῃστρι- 

κοὺς πάντας ὑπ᾽ ἀλλήλων ἐνδεικνυμένους ἀπέκτεινε, 
τῶν δὲ νέων τοὺς ὑψηλοτάτους καὶ καλοὺς ἐπιλέξας 

ἐτήρει τῷ ϑριάμβῳ. «418» τοῦ ὃὲ λοιποῦ πλήϑους 

5 τοὺς ὑπὲρ ἑπτακαίδεκα ἔτη δήσας ἔπεμψεν εἰς τὰ κατ᾽ 
“Αἴγυπτον ἔργα, πλείστους δ᾽ εἰς τὰς ἐπαρχίας διεδω- 

ρήσατο Τίτος, φϑαρησομένους ἐν τοῖς ϑεάτροις σιδήρῳ 

καὶ ϑηρίοις. οἵ δ᾽ ἐντὸς ἑπτακαίδεκα ἐτῶν ἐπράϑησαν. 

(4195 ἐφθάρησαν δ᾽ αὐτῶν, ἐν αἷς διέκρινεν ὃ Φρόν- 

10 TOV ἡμέραις. ὑπ᾽ ἐνδείας χίλιοι πρὸς τοῖς μυρίοις. ot 

μὲν ὑπὸ μίσους τῶν φυλάκων μὴ μεταλαμβάνοντες 

τροφῆς. ov δ᾽ οὐ προσιέμενοι διδομένην. πρὸς δὲ τὸ 

πλῆϑος ἦν ἔνδεια καὶ σίτου. 

(4205 τῶν μὲν οὖν αἰχμαλώτων πάντων, ὅσα καϑ' 
i5 040v ἐλήφϑη τὸν πόλεμον, ἀριϑμὸς ἐννέα μυριάδες 

καὶ ἑπτακισχίλιοι συνήχϑη, τῶν δ᾽ ἀπολομένων κατὰ 

πᾶσαν τὴν πολιορκίαν μυριάδες ἑἕχατὸν καὶ δέκα. 

(4215 τούτων τὸ πλέον ὁμόφυλον μὲν ἀλλ᾽ οὐκ ἐπι- 
χώριον" ἀπὸ γὰρ τῆς χώρας ὅλης ἐπὶ τὴν τῶν ἀξύμων 

0 ἑορτὴν συνεληλυϑότες ἐξαπίνης τῷ πολέμῳ περιεσχέ- 
ϑησαν, ὥστε τὸ μὲν πρῶτον αὐτοῖς τὴν στενοχωρίαν 

γενέσϑαι λοιμώδη φϑοράν, αὖϑις δὲ καὶ λιμὸν ὠκύ- 
τερον. (4225 ὅτι δ᾽ ἐχώρει τοσούτους ἡ πόλις, δῆλον 

ἐκ τῶν ἐπὶ Κεστίου συναριϑμηϑέντων, ὃς τὴν ἀκμὴν 

2; τῆς πόλεως διαδηλῶσανι Νέρωνι βουλόμενος καταφρο- 
νοῦντι τοῦ ἔϑνους παρεχάλεσε τοὺς ἀρχιερεῖς, εἴ πῶς 

δυνατὸν εἴη τὴν πληϑὺν ἐξαριϑιήσασϑαι. 4423» ot 

δ᾽ ἐνστάσης τῆς ἑορτῆς (πάσχα καλεῖται), καϑ᾽ ἣν 
ϑύουσι μὲν ἀπὸ τῆς ἐνάτης ὥρας μέχρι ἑνδεκάτης, 

80 ὥσπερ δὲ φρατρία περὶ ἑκάστην γίγνεται ϑυσίαν, οὐκ 

ἔλαττον ἀνδρῶν δέχα (μόνον γὰρ οὐχ ἔξεστι δαίνυ- 
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σϑαι, πολλοὶ δὲ καὶ συνείκοσιν ἀϑροίξονται), (4245 

τῶν μὲν ϑυμάτων εἴκοσι πέντε μυριάδας ἠρίϑμησαν, 

πρὸς δ᾽ ἑξακισχίλια καὶ πεντακόσια. {4255 γίγνονται 
δ᾽ ἀνδρῶν, ἵν᾽ ἑκάστου δέκα δαιτυμόνας ϑῶμεν, μυριά- 

δὲς ἑβδομήκοντα καὶ διακόσιαι, καϑαρῶν ἁπάντων καὶ 

&yvàv: «426) οὔτε γὰρ λεπροῖς οὔτε γονορροΐκοῖς 

οὔτε γυναιξὶν ἐπεμμήνοις οὔτε τοῖς ἄλλως μεμιασμέ- 

voie ἐξῆν τῆσδε τῆς ϑυσίας μεταλαμβάνειν, {421 ἀλλ᾽ 

οὐδὲ τοῖς ἀλλοφύλοις. ὅσοι κατὰ ϑρησκείαν παρῆσαν. 

πολὺ Ó&$ τούτων πλῆϑος ἔξωϑεν συλλέγεται. «428» 

τότε γε μὴν ὥσπερ εἰς εἱρχτὴν ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης 

πᾶν συνεχλείσϑη τὸ ἔϑνος. καὶ ναστὴν ὃ πόλεμος τὴν 

πόλιν ἀνδρῶν ἐκυκλώσατο. 4420» πᾶσαν γοῦν ἀν- 

ϑρωπίνην καὶ δαιμονίαν φϑορὰν ὑπερβάλλει τὸ πλῆ- 

ϑοὸος τῶν ἀπολωλότων. ἐπεὶ γοῦν τῶν φανερῶν οὕς 

μὲν ἀνεῖλον, oe δ᾽ ἠχμαλωτίσαντο Ῥωμαῖοι, οὃς δ᾽ ἐν 
τοῖς ὑπονόμοις ἀνηρεύνων. καὶ τοὔδαφος ἀναρρηγνύν- 

τες ὅσοις μὲν ἐνετύγχανον ἔκτεινον. (4305 εὑρέϑησαν 

δὲ κἀκεῖ vexgol πλείους δισχιλίων, οἱ μὲν ὑπὸ σφῶν 
αὐτῶν, οἱ δ᾽ oz ἀλλήλων, τὸ πλέον δ᾽ ὑπὸ τοῦ λιμοῦ 

διεφϑαρμένοι. (49315 δεινὴ δ᾽ ὑπήντα τοῖς ἐπεισπίπ- 

τουσιν ὀσμὴ τῶν σωμάτων. ὡς πολλοὺς μὲν ἀναχωρεῖν 

εὐθέως. τοὺς δ᾽ ὑπὸ πλεονεξίας εἰσδύεσϑαι., νεκροὺς 

σεσωρευμένους ἐμπατοῦννας᾽ 44982» πολλὰ γὰρ τῶν 
κειμηλίων ἐν ταῖς διώρυξιν εὑρίσκετο, καὶ πᾶσαν ϑεμι- 

τὴν ὁδὸν ἐποίει τὸ κέρδος. ἀνήγοντο δὲ καὶ δεσμῶ- 

ται πολλοὶ τῶν τυράννων" {4385 οὐδὲ γὰρ ἐν ἐσχά- 
τοις ἐπαύσαντο τῆς ὠμότητος. ἀπετίδατό ys μὴν ὃ 

ϑεὸς ἀμφοτέρους ἀξίως, καὶ ᾿Ιωάννης μὲν λιμώττων 

μετὰ τῶν ἀδελφῶν ἐν τοῖς ὑπονόμοις, ἣν πολλάκις 

ὑπερηφάνησε παρὰ Ῥωμαίων δεξιὰν λαβεῖν ἱκέτευσε, 

5 
mu 

20 

30 
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Σίμων δὲ πολλὰ διαμαχήσας πρὸς τὴν ἀνάγκην, ὡς 

διὰ τῶν ἑξῆς δηλώσομεν, ἑαυτὸν παραδίδωσιν. (49345 

ἐφυλάχϑη δ᾽ ὃ μὲν τῷ ϑριάμβῳ σφάγιον, ὁ δ᾽ Ἰωάν.- 

νης δεσμοῖς αἰωνίοις. Ῥωμαῖοι δὲ τάς τ᾽ ἐσχατιὰς τοῦ 

5 ἄστεος ἐνέπρησαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαψαν. 
(48355 ἑάλω μὲν οὕτως ἱΙεροσόλυμα ἔτει δευτέρῳ 10 

τῆς ᾿δεσπασιανοῦ ἡγεμονίας Γορπιαίου μηνὸς ὀγδόῃ, 

ἁλοῦσα δὲ καὶ πρότερον πεντάκις τοῦτο δεύτερον ἠρη- 

μώϑη. {4865 ᾿Ζ“σωχαῖος μὲν γὰρ ὃ τῶν Αἰγυπτίων 

10 βασιλεὺς καὶ μετ᾽ αὐτὸν ᾿ἀντίοχος. ἔπειτα Πομπήιος, 
καὶ ἐπὶ τούτοις σὺν Ἡρώδῃ Σόσσιος ἑλόντες ἐτήρη- 

σαν τὴν πόλιν" {451) πρὸ δὲ τούτων ὃ τῶν Βαβυ- 

λωνίων βασιλεὺς κρατήσας ἠρήμωσεν αὐτὴν μετ᾽ ἔτη 

τῆς κτίσεως χίλια τετρακόσια ἕξήκοντα ὀκτὼ καὶ 

15 μῆνας ἕξ. 4438» ὁ δὲ πρῶτος κτίσας ἦν Χαναναίων 
δυνάστης. ὃ τῇ πατρίῳ γλώττῃ κληϑεὶς βασιλεὺς 

δίκαιος ἦν γὰρ δὴ τοιοῦτος. διὰ τοῦτο ἱεράσατό τε 

τῷ ϑεῷ πρῶτος, καὶ τὸ ἱερὸν πρῶτος δειμάμενος 

Ἱεροσόλυμα τὴν πόλιν προσηγόρευσε, Σόλυμα καλου- 

0 μένην πρότερον. {4995 τὸν μὲν δὴ τῶν Χαναναίων 

λαὺν ἐκβαλὼν ὁ τῶν ᾿ἸἸουδαίων βασιλεὺς Ζ.αυίδης 
κατοικίζει τὸν ἴδιον, καὶ μετὰ τοῦτον ἔτεσι τετρακο- 

σίοις ἑβδομήκοντα καὶ ἕπτά,. μησὶν i$, ὑπὸ Βαβυ- 

λωνίων κατασκάπτεται. {440) ἀπὸ δὲ Ζαυίδου τοῦ 

2; βασιλέως, ὃς πρῶτος αὐτῆς ἐβασίλευσεν ᾿Ιουδαῖος, 

μέχρι τῆς ὑπὸ Τίτου γενομένης κατασχαφῆς ἔτη χίλια 

καὶ ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ἐννέα. «441» ἀπὸ δὲ τῆς 

πρώτης χτίσεως ἔτη μέχρι τῆς ἐσχάτης ἁλώσεως δισχί- 

. Aux ἑκατὸν ἑβδομήκοντα καὶ ἕπτά. «4442» ἀλλὰ γὰρ 

30 οὔϑ᾽ ἡ ἀρχαιότης οὔϑ᾽ ὃ βαϑὺς πλοῦτος οὔτε τὸ 
διαπεφοιτηκὸς ὅλης τῆς οἰκουμένης ἔϑνος οὔϑ᾽ ἡ 

ΤΟΒΈΡΗῦΞ. VI. 9 



130 TOT IOTAAIKOT IIOAEMOT 

uey&Am δόξα τῆς ϑρησκείας ἤρκεσέ τι πρὸς ἀπώλειαν 

αὐτῇ. τοιοῦτο μὲν δὴ τὸ τέλος τῆς “Ιεροσολύμων 
πολιορκίας. 

ΛΟΓῸΣ ΕΒΔΟΜΟΣ. 

(1) ᾿Επεὶ δ᾽ οὔτε φονεύειν οὔτε διαρπάξειν εἶχεν 
ἡ στρατιὰ πάντων τοῖς ϑυμοῖς ἐπιλιπόντων (οὐ γὰρ 

δή ys φειδοῖ τινος ἔμελλον ἀφέξεσϑαι δρᾶν ἔχοντες), 

κελεύει Καῖσαρ ἤδη τήν τε πόλιν ἅπασαν καὶ τὸν 

νεὼν κατασκάπτειν, πύργους μὲν ὅσοι τῶν ἄλλων 
ὑπερανεστήχεσαν καταλιπόντας, Φασάηλον “Ἱππικὸν 

Μαριάμμην, 2» τεῖχος δ᾽ ὅσον ἦν ἐξ ἑσπέρας τὴν 

C oe NM 

10] 

πόλιν περιέχον, τοῦτο μὲν ὅπως εἴη τοῖς ὑπολειφϑη- 

σομένοις φρουροῖς στρατόπεδον, τοὺς πύργους δ᾽ ἵνα 

τοῖς ἔπειτα σημαίνωσιν οἵας πόλεως καὶ τίνα τρόπον 

ὀχυρᾶς οὕτως ἐκράτησεν ἡ Ῥωμαίων ἀνδραγαϑία. 

(9» τὸν δ᾽ ἄλλον ἅπαντα τῆς πόλεως περίβολον οὕτως 

ἐξωμάλισαν οὗ κατασκάπτοντες ὡς μηδὲ πώποτ᾽ οἰκη- 

ϑῆναι πίστιν ἂν ἔτι παρασχεῖν τοῖς προσελϑοῦσι. 

(45 τοῦτο μὲν οὖν τὸ τέλος ἐκ τῆς τῶν νεωτερι- 
σάντων ἀνοίας ᾿ἱΙεροσολύμοις ἐγένετο, λαμπρᾷ vs πόλει 

καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις διαβοηϑείσῃ" (D» Καῖσαρ 

δὲ φυλακὴν μὲν αὐτόϑι καταλιπεῖν ἔγνω τῶν ταγμά- 

τῶν τὸ δέκατον καί τινας ἴλας ἱππέων καὶ λόχους 

πεζῶν, πάντα δ᾽ ἤδη τὰ τοῦ πολέμου διῳκηκὼς ἐπαι- 

νέσαι τὲ σύμπασαν ἐπόϑει τὴν στρατιὰν ἐπὶ τοῖς 

κατωρϑωμένοις καὶ τὰ προσήκοντα γέρα τοῖς ἀριστεύ- 

σασιν ἀποδοῦναι. 6» ποιηϑέντος οὖν αὐτῷ μεγάλου 

n5 e 
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κατὰ μέσην τὴν πρότερον παρεμβολὴν βήματος, κατα- 

στὰς ἐπὶ τούτῳ μετὰ τῶν ἡγεμόνων εἰς ἐπήκοον ἁπάσῃ 

τῇ στρατιᾷ ἔλεγε χάριν μὲν πολλὴν ἔχειν αὐτοῖς τῆς 

πρὸς αὐτὸν εὐνοίας, 1j χρώμενοι διατελοῦσιν, (ΤΣ ἐπή- 
νεῖ δὲ τῆς ἐν παντὶ (τῷ) πολέμῳ πειϑαρχίας, ἣν ἐν 
πολλοῖς καὶ μεγάλοις κινδύνοις ἅμα τῇ κατὰ σφᾶς 

ἀνδρείᾳ παρέσχον, τῇ μὲν πατρίδι καὶ δι᾽ αὐτῶν τὸ 

κράτος αὔξοντες. φανερὸν δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις καϑι- 

στάντες ὅτι μήτε πλῆϑος πολεμίων μήτε χωρίων ὀχυ- 

10 θότητες ἢ μεγέϑη πόλεων ἢ τῶν ἀντιτεταγμένων ἀλό- 
Pr 

γιστοι τόλμαν καὶ ϑηριώδεις ἀγριότητες δύναιντ᾽ ἄν 

ποτὲ τὴν Ῥωμαίων ἀρετὴν διαφυγεῖν, κἂν εἰς πολλά 

τινὲς τὴν τύχην εὕρωνται συναγωνιζομένην. {85 καλὸν 

μὲν οὖν ἔφη καὶ τῷ πολέμῳ τέλος αὐτοὺς ἐπιϑεῖναι, 
15 πολλῷ χρόνῳ γενομένῳ᾽ μηδὲ γὰρ εὔξασϑαί τι τούτων 

ἄμεινον, ὅτ᾽ εἰς αὐτὸν καϑίσταντο. «9» τούτου δὲ 
κάλλιον αὐτοῖς καὶ λαμπρότερον ὑπάρχειν, ὅτι τοὺς 

ἡγησομένους καὶ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ἐπιτροπεύσοντας 

αὐτῶν χειροτονησάντων εἴς τε τὴν πατρίδα προπεμψάν- 

30 τῶν, ἄσμενοι πάντες προσίενται, καὶ τοῖς ὑπ᾽ αὐτῶν 

ἐγνωσμένοις ἐμμένουσι., χάριν ἔχοντες τοῖς &Aouévoig. 

X10» ϑαυμάξειν μὲν οὖν ἔφη πάντας καὶ ἀγαπᾶν, 

εἰδὼς ὅτι τοῦ δυνατοῦ τὴν προϑυμίαν οὐδεὶς &oxs 

βραδυτέραν᾽ «11 τοῖς μέντοι διαπρεπέστερον ἀγω- 

s νιδσαμένοις ὑπὸ ῥώμης πλείονος, καὶ τὸν μὲν αὑτῶν 

βίον ἀριστείαις κεκοσμηκόσι, τὴν δ᾽ αὐτοῦ στρατείαν 

ἐπιφανεστέραν διὰ τῶν χκατορϑωμάτων πεποιηκόσιν, 

ἔφη τὰ γέρα καὶ τὰς τιμὰς εὐθὺς ἀποδώσειν, καὶ μη- 

δένα τῶν πλέον πονεῖν ἑτέρου ϑελησάντων τῆς δικαίας 

80 ἀμοιβῆς ἁμαρτήσεσϑαι. «12» πλείστην γὰρ αὐτῷ τού- 

του γενήσεσϑαι τὴν ἐπιμέλειαν, ἐπεὶ καὶ μᾶλλον ἐϑέ- 
9* 



eo 

132 TOT IOTAAIKOT IIOAEMOT 

λειν τὰς ἀρετὰς τιμᾶν τῶν συστρατευομένων ἢ κολά- 

ἕξειν τοὺς ἁμαρτάνοντας. | 

(185) εὐθέως οὖν ἐκέλευσεν ἀναγιγνώσκειν τοῖς 

ἐπὶ τούτῳ τεταγμένοις ὅσοι τι λαμπρὸν ἦσαν ἐν τῷ 
πολέμῳ κατωρϑωκότες. C14» καὶ κατ᾽ ὄνομα καλῶν 

ἐπήνει τε παριόντας ὡς ἂν ὑπερευφραινόμενός τις ἐπ᾽ 

οὐκείοις κατορϑώμασι, καὶ στεφάνους ἐπετίϑει χρυσοῦς, 
περιαυχένιά τε χρυσᾶ καὶ δόρατα μακρὰ χρυσᾶ καὶ 

σημαίας ἐδίδου πεποιημένας ἐξ ἀργύρου, (155 καὶ 

τὴν ἑκάστου τάξιν ἤλλαττεν εἰς τὸ κρεῖττον. οὐ μὴν 

ἀλλὰ κἀκ τῶν λαφύρων ἄργυρον καὶ χρυσὸν ἐσϑῆτάς 

τε καὶ τῆς ἄλλης αὐτοῖς λείας δαψιλῶς ἀπένειμε. 

16» πάντων δὲ τετιμημένων ὅπως αὐτὸς ἕκαστον μημ ς 
ἠξίωσε. τῇ συμπάσῃ στρατιᾷ ποιησάμενος εὐχὰς ἐπὶ 

πολλῇ κατέβαινεν εὐφημίᾳ, τρέπεταί τε πρὸς ϑυσίας T. 

ἐπινικίους. καὶ πολλοῦ βοῶν πλήϑους τοῖς βωμοῖς. 

παρεστηκότος καταϑύσας ἅπαντας τῇ στρατιᾷ διαδί- 

δωσιν εἰς εὐωχίαν. 411) αὐτὸς δὲ τοῖς ἐν τέλει τρεῖς 

ἡμέρας συνεορτάσας, τὴν μὲν ἄλλην στρατιὰν διαφίη- 

σιν, ἧ καλῶς εἶχεν ἑκάστους ἀπιέναι. τῷ δεκάτῳ δὲ : 

τάγματι τὴν τῶν "lIegocoAóuov ἐπέτρεψε φυλακήν, 
2519475 ? 1 3: 1 2 / 2 , » ovxér αὐτοὺς ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ἀποστείλας, ἔνϑα 

πρότερον ἦσαν. (18) μεμνημένος δὲ τοῦ δωδεχάτου 
τάγματος ὅτι Κεστίου στρατηγοῦντος ἐνέδωκαν τοῖς 

᾿Ιουδαίοις, τῆς μὲν Συρίας αὐτὸ παντάπασιν ἐξήλασεν r2 5. 

(ἦν γὰρ τὸ παλαιὸν ἐν ἹῬαφαναίαις), sig δὲ τὴν Μελι- 

τηνὴν καλουμένην ἀπέστειλε. παρὰ τὸν Εὐφράτην ἐν 

μεϑορίοις τῆς ᾿Φρμενίας ἐστὶ καὶ Καππαδοκίας. «19» 
δύο δ᾽ ἠξίωσεν αὐτῷ μέχρι τῆς εἰς Αἴγυπτον ἀφίξεως. 

τὸ πέμπτον καὶ τὸ πεντεκαιδέκατον, παραμένειν. 20) 

καὶ καταβὰς ἅμα τῷ στρατῷ πρὸς τὴν ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ 

80. 
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Καισάρειαν, εἰς ταύτην τό vs πλῆϑος τῶν λαφύρων 

ἀπέϑετο, καὶ τοὺς αἰχμαλώτους προσέταξεν ἐν αὐτῇ 
φυλάττεσϑαι" τὸν γὰρ εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν πλοῦν ὃ χειμὼν 
ἐκώλυε. 

5 (21) xa9" ὃν δὲ καιρὸν Τίτος Καῖσαρ τοῖς 'lego- 

σολύμοις πολιορκῶν προσήδρευεν, ἐν τούτῳ νεὼς φορ- 

τίδος ᾿δεσπασιανὸς ἐπιβὰς ἀπὸ τῆς ᾿4λεξανδρείας εἰς 

Ῥόδον διέβαινεν. (225 ἐντεῦϑεν δὲ πλέων ἐπὶ τρι- 

ἠρῶν, καὶ πάσας τὰς ἐν τῷ παράπλῳ πόλεις ἐπελθών, 

10 εὐχταίως αὐτὸν δεχομένας, ἀπὸ τῆς ᾿Ιωνίας εἰς τὴν 

Ἑλλάδα περαιοῦται,. κἀκεῖϑεν ἀπὸ Κερκύρας ἐπ᾽ ἄκραν 

᾿Ιαπυγίαν, ὅϑεν ἤδη χατὰ γῆν ἐποιεῖτο τὴν πορείαν. 

(28) Τίτος δ᾽ ἀπὸ τῆς ἐπὶ ϑαλάττῃ Καισαρείας ἀνα- 

ζεύξας εἰς τὴν Φιλίππου καλουμένην Καισάρειαν ἥκει, 

15 συχνόν τ᾽ ἐν αὐτῇ χρόνον ἐπέμεινε παντοίας ϑεωρίας 

ἐπιτελῶν" (245 καὶ πολλοὶ τῶν αἰχμαλώτων ἐνταῦϑα 

διερϑάρησαν. οἱ μὲν ϑηρίοις παραβληϑέντες. οἱ δὲ 

κατὰ πληϑὺν ἀλλήλοις ἀναγκαζόμενοι χρήδασϑαι πο- 

λεμίοις. «425» ἐνταῦϑα καὶ τὴν Σίμωνος τοῦ Γιώρα 

᾿φοσύλληψιν ἐπύϑετο. τοῦτον γενομένην τὸν τρόπον. 

(26» Σέμων οὗτος ᾿Ιεροσολύμων πολιορκουμένων ἐπὶ 

τῆς ἄνω πόλεως (Qv, ἐπεὶ τῶν τειχῶν ἐντὸς ἡ Ῥω- 

μαίων στρατιὰ γενομένη πᾶσαν ἐπόρϑει τὴν πόλιν. 

τότε τῶν φίλων τοὺς πιστοτάτους παραλαβών. καὶ σὺν 

:5 αὐτοῖς λιϑοτόμους vs καὶ τὸν πρὸς τὴν ἐργασίαν ἐπι- 

τήδειον τούτοις σίδηρον. τροφήν τὲ διαρκεῖν εἰς πολ- 

λὰς ἡμέρας δυναμένην. σὺν ἐχείνοις ἅπασι καϑίέησιν 

ἑαυτὸν εἴς τινα τῶν ἀφανῶν ὑπονόμων. (21) καὶ 

μέχρι μὲν ἦν τὸ παλαιὸν ὄρυγμα, προυχώρουν δι᾽ 
50 αὐτοῦ, τῆς στερεᾶς δὲ γῆς ὑπαντώσης ταύτην ὑπενό- 

μευον, ἐλπίδι τοῦ πορρωτέρω δυνήσεσθαι προελϑόν- 
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τες, ἐν ἀσφαλεῖ ποιησάμενοι τὴν ἀνάδυσιν, ἀποσώ- 

ξεσϑαι. (28» ψευδῆ δὲ τὴν ἐλπίδα διήλεγχεν ἡ πεῖρα 
τῶν ἔργων. ὀλίγον τε γὰρ μόλις προύβαινον οἵ με- 

ταλλεύοντες, ἥ τε τροφὴ καίτοι ταμιευομένους ἔμελλεν 

ἐπιλείψειν. {295 τότε δὴ τοίνυν, ὡς δι’ ἐκπλήξεως 

ἀπατῆσαι τοὺς Ῥωμαίους δυνησόμενος, λευκοὺς ἐνδι- 

δύσκεται χιτωνίσκους, καὶ πορφυρᾶν ἐμπερονηδσάμενος 

χλανίδα, κατ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν τόπον ἐν ᾧ τὸ ἱερὸν 

ἦν πρόσϑεν, ἐκ τῆς γῆς ἀνεφάνη. «930» τὸ μὲν οὖν 

πρῶτον τοῖς ἰδοῦσι ϑάμβος προσέπεσε, καὶ κατὰ χώ- 

ραν ἔμενον. ἔπειτα δ᾽ ἐγγυτέρω προσελθόντες ὅστις 

ἐστὶν ἤροντο. (91. καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἐδήλου Σίμων 

αὐτοῖς, καλεῖν δὲ τὸν ἡγεμόνα προσέταττεν. καὶ τα- 

χέως πρὸς αὐτὸν δραμόντων ἧκε Τερέντιος ᾿Ροῦφος" 

οὗτος γὰρ ἄρχων τῆς στρατιᾶς κατελέλειπτο. πυϑόμε- 

νος δὲ παρ᾽ αὐτοῦ πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν, τὸν μὲν ἐφύ- 

λαττε δεδεμένον, Καίσαρι δ᾽ ὅπως εἴη συνειλημμένος 

ἐδήλου. 432» Σίμωνα μὲν οὖν εἰς δίκην τῆς κατὰ 
τῶν πολιτῶν ὠμότητος, ὧν πικρῶς αὐτὸς ἐτυράννησεν, 

ἐπὶ τοῖς μάλιστα μισοῦσι πολεμίοις ἐποίησεν ὃ ϑεός, 

οὐ βίᾳ γενόμενον αὐτοῖς ὑποχείριον, ἀλλ᾽ αὑτὸν &xov- 
σίως εἰς τὴν τιμωρίαν παραβαλόντα, (88) δι᾽ ὃ πολ- 

λοὺς αὐτὸς ὠμῶς ἀπέκτεινε, ψευδεῖς αἰτίας ἐπιφέρων 

τῆς πρὸς Ῥωμαίους μεταβολῆς. 4934» οὐ γὰρ δια- 

φεύγειν πονηρία ϑεοῦ χόλον, οὐδ᾽ ἀσϑενὴς ἡ δέκη., 

χρόνῳ δὲ μέτεισι τοὺς εἰς αὐτὴν παρανομήσαντας, καὶ 

χείρω τὴν τιμωρίαν ἐπιφέρει τοῖς πονηροῖς, ὅτι καὶ 

προσεδόχησαν αὐτῆς ἀπηλλάχϑαι μὴ παραυτίκα κο- 

λασϑέντες. ἔγνω τοῦτο καὶ Σίμων εἰς τὰς Ῥωμαίων 

ὀργὰς ἐμπεσών. (9D» ἡ δ᾽ ἐχείνου γῆϑεν ἄνοδος πολὺ 

xxl τῶν ἄλλων στασιαστῶν πλῆϑος Om ἐκείνας τὰς 

30 
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ἡμέρας ἐν τοῖς ὑπονόμοις φωραϑῆναν παρεσκεύασε. 

86) Καίσαρι δ᾽ εἰς τὴν παράλιον ἐπανελϑόντι Και- 

σάρειαν Σίμων προσήχϑη δεδεμένος, κἀκεῖνον μὲν εἰς 
ὃν ἐπιτελεῖν ἐν Ῥώμῃ παρεσκευάξετο ϑρίαμβον προσέ- 

5 ταξε φυλάττειν, (51) διατρίβων δ᾽ αὐτόϑι τὴν τἀδελ- 3 

φοῦ γενέϑλιον ἡμέραν ἐπιφανῶς ἑἕώρταξε, πολὺ καὶ 

τῆς τῶν ᾿Ιουδαίων κολάσεως εἰς τὴν ἐκείνου τιμὴν 

ἀνατιϑείς᾽" (985 ὃ γὰρ ἀριϑμὸς τῶν ἔν τε ταῖς πρὸς 

τὰ ϑηρία μάχαις καὶ τῶν καταπιμπραμένων ἔν τὲ ταῖς 

10 ἀλληλοχτονίαις ἀναιρουμένων πεντακοσίους ἐπὶ τοῖς 

δισχιλίοις ϑκεφέβαλε. πάντα μέντοι Ῥωμαίοις ἐδόκει 

ταῦτα μυρίοιρ αὐτῶν an nep τρόποις ἐλάττων 

κόλασις εἶναι. 

(395 μετὰ τοῦτο Καῖσαρ εἰς Βηρυτὸν ἧκεν (ἣ δ᾽ 

15 ἐστὶν ἐν τῇ Φοινίκῃ πόλις, Ῥωμαίων ἄποικος). x&v- 

ταῦϑα χρονιωτέραν ἐποιήσατο τὴν ἐπιδημίαν. πλείονι 

χρώμενος τῇ λαμπρότητι περὶ τὴν τοῦ πατρὸς ἡμέραν 

γενέϑλιον ἔν τὲ ταῖς τῶν ϑεωριῶν πολυτελείαις καὶ 

κατὰ τὴν ἄλλην ἐπίνοιαν τῶν ἄλλων ἀναλωμάτων. 

s) (405 τὸ ὃξ τῶν αἰχμαλώτων πλῆϑος τὸν αὐτὸν τρό- 

zov ὡς πρόσϑεν ἀπώλλυτο. | 

(415 γενέσϑαι δὲ συνέβη περὶ τὸν καιρὸν τοῦτον 2? 

καὶ τοῖς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τῶν ᾿Ιουδαίων ὑπολειπομένοις 

ἐγκλήματα καὶ κίνδυνον ὀλέϑρου., τῆς πόλεως ἐπ᾽ αὐ- 

οὐ τοὺς τῶν ᾿Αντιοχέων ἐκταραχϑείσης διά vs τὰς ἐν τῷ 

παρόντι διαβολὰς αὐτοῖς ἐπενεχϑείσας καὶ διὰ τὰ προῦπ- 

ἠργμένα χρόνῳ πρόσϑεν οὐ πολλῷ. 442» περὶ ὧν 
ἀναγκαῖόν ἐστι διὰ συντόμων προειπεῖν. ἵνα καὶ τῶν 

μδτὰ ταῦτα πραχϑέντων εὐπαρακολούϑητον ποιήσωμαι 

80 τὴν διήγησιν. 

(495 τὸ γὰρ Ιουδαίων γένος πολὺ μὲν κατὰ πᾶ- 3 
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6av τὴν οἰκουμένην παρέσπαρται τοῖς ἐπιχωρίοις, πλεῖ- 

στον δὲ τῇ Συρίᾳ κατὰ τὴν γειτνίασιν ἀναμεμιγμένον, 

ἐξαιρέτως δ᾽ ἐπὶ τῆς ᾿Αντιοχείας ἦν πολὺ διὰ τὸ τῆς 

πόλεως μέγεϑος. μάλιστα δ᾽ αὐτοῖς ἀδεᾶ τὴν ἐκεὶ κατ- 
οἔκησιν οὗ μετ᾽ ᾿Δντίοχον βασιλεῖς παρέσχον. {44) 

᾿Αντίοχος μὲν γὰρ ὃ κληϑεὶς ᾿Επιφανὴς “Ιεροσόλυμα 

πορϑήσας τὸν νεὼν ἐσύλησεν, οἵ δὲ μετ᾽ αὐτὸν τὴν 

βασιλείαν παραλαβόντες τῶν ἀναϑημάτων ὅσα χαλκᾶ 

πεποίητο πάντα τοῖς ἐπ᾽ ᾿Αντιοχείας ᾿Ιουδαίοις ἀπέδο- 

σαν. εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν ἀναϑέντες, καὶ συνε- 

χώρησαν αὐτοῖς ἐξ ἴσου τῆς πόλεως τοῖς Ἕλλησι μετέ- 

χειν. «X40» τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν μετὰ ταῦτα 

βασιλέων αὐτοῖς προσφερομένων εἴς τὲ τὸ πλῆϑος ἐπέ- 

δωκαν, καὶ τῇ κατασκευῇ καὶ τῇ πολυτελείᾳ τῶν ἀνα- 

ϑημάτων τὸ ἱερὸν ἐξελάμπρυναν., ἀεί τε προσαγόμε- 

νον ταῖς ϑρησκείαις πολὺ πλῆϑος “Ἑλλήνων, κἀκείνους 

τρόπῳ τινὶ μοῖραν αὑτῶν πεποίηντο. {40) xa9' ὃν 

δὲ χαιρὸν ὁ πόλεμος ἀνακεκήρυκτο, νεωστὶ δ᾽ εἰς τὴν 

Συρίαν ᾿ϑεσπασιανὸς καταπεπλεύκει, τὸ δὲ κατὰ τῶν 

᾿Ιουδαίων παρὰ πᾶσιν ἤχμαξε μῖσος, {41 τότε δή τις 

᾿Αντίοχος εἷς ἐξ αὐτῶν τὰ μάλιστα διὰ τὸν πατέρα τι- 
μώμενος (ἦν γὰρ ἄρχων τῶν ἐπ᾽ ᾿Δντιοχείας ᾿Ιουδαίων). 

τοῦ δήμου τῶν ᾿Αντιοχέων ἐχκλησιάζοντος εἰς τὸ ϑέα- 

τρον παρελθὼν τόν vs πατέρα τὸν ἑαυτοῦ καὶ τοὺς 

ἄλλους ἐνεδείκνυτο, κατηγορῶν ὅτι νυκτὶ μιᾷ κατα- 

πρῆσαι τὴν πόλιν ἅπασαν διεγνώκεσαν, καὶ παρεδίδου 

ξένους ᾿Ιουδαίους τινὰς ὡς κεκοινωνηκότας τῶν βε- 

βουλευμένων. «48» ταῦτα δ᾽ ἀκούων ὁ δῆμος τὴν 

ὀργὴν οὐ κατεῖχεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τοὺς παραδοϑέντας 
πῦρ εὐθὺς ἐκέλευον κομίζειν. καὶ παραχρῆμα πάντες 

ἐπὶ τοῦ ϑεάτρου κατεφλέγησαν, (495 ἐπὶ δὲ τὸ πλῆ- 

10 

5 "μ᾿ 

t2 Ὁ 

80 



AOT OX EBAOMOZ t TNT 

ϑος ὥρμητο τῶν lovóa(ov, ἐν τῷ τάχιον ἐκείνους vi- 
μωρίᾳ περιβαλεῖν τὴν αὑτῶν πατρίδα σώξειν νομί- 

ξοντες. (505 ᾿Δντίοχος δὲ προσεπέτεινε τὴν ὀργήν, 
περὶ μὲν τῆς αὑτοῦ μεταβολῆς. καὶ τοῦ μεμισηκέναι 

5 τὰ τῶν ᾿Ιουδαίων ἔϑη., τεχμήριον παρέχειν οἰόμενος 

τὸ ἐπιϑύειν ὥσπερ νόμος ἐστὶ τοῖς “Ἕλλησιν: (515 

ἐκέλευε δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ταὐτὸ ποιεῖν ἀναγκάξειν" 

φανεροὺς γὰρ γενήσεσϑαι τῷ μὴ ϑέλειν τοὺς ἐπιβε- 

βουλευκότας. χρωμένων δὲ τῇ πείρᾳ τῶν ᾿Δντιοχέων 

10 ὀλίγοι μὲν ὑπέμειναν, ot δὲ μὴ βουληϑέντες ἀνῃρέϑη- 

σαν. (Ὁ2) ᾿Αντίοχος δὲ στρατιώτας παρὰ τοῦ Ῥωμαίων 
ἡγεμόνος λαβὼν χαλεπὸς ἐφειστήκει τοῖς αὑτοῦ πολί- 

ταις. ἀργεῖν τὴν ἑβδόμην οὐκ ἐπιτρέπων, ἀλλὰ βιαξό- 

ἱξνος πάντα πράττειν ὅσα δὴ καὶ ταῖς ἄλλαις ἡμέραις. 

i15 (595 οὕτω τὲ τὴν ἀνάγκην ἰσχυρὰν ἐποίησεν ὡς μὴ 

μόνον ἐπ᾽ ᾿Αντιοχείας καταλυϑῆναι τὴν ἑβδομάδα ἀρ- 

γεῖν ἡμέραν, ἀλλ᾽ ἐκεῖϑεν ἀρξαμένου τοῦ πράγματος 

κἀν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ὁμοίως βραχύν τινα χρόνον. 

(545 τοιούτων δὴ τοῖς ém  Avrioysíao ᾿Ιουδαέοις 

.90 τῶν κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν κακῶν γεγενημένων, Ósv-. 

τέρα πάλιν συμφορὰ προσέπεσε, περὶ ἧς ἐπιχειρήσαν- 
τες ἀφηγεῖσϑαι καὶ ταῦτα διεξήλθομεν. (DD) ἐπεὶ γὰρ 

συνέβη καταπρησϑῆναι τὴν τετράγωνον ἀγορὰν ἀρχεῖά 

ve xoi γραμματοφυλάκιον καὶ τὰς βασιλικάς, μόλις τε 

s) τὸ πῦρ ἐκωλύϑη μετὰ πολλῆς βίας ἐπὶ πᾶσαν τὴν πό- 
λὲν περιφερόμενον, ταύτην ᾿Αντίοχος τὴν πρᾶξιν 'Iov- 

δαίων κατηγόρει. 486) καὶ τοὺς ᾿Δντιοχεῖς. εἰ καὶ μὴ 

πρότερον εἶχον πρὸς αὐτοὺς ἀπεχϑῶς. τάχιστα τῇ δια- 
βολῇ παρὰ τὴν ἐκ τοῦ συμβεβηκότος ταραχὴν ὑπαχϑέν- 

β0τας πολὺ μᾶλλον ἐκ τῶν προὐπηργμένων τοῖς ὑπ᾽ 

αὐτοῦ λεγομένοις πιστεύειν παρεσχεύασεν. ὡς μόνον 
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οὐκ αὐτοὺς τὸ πῦρ ἐνιέμενον ὑπὸ τῶν Ιουδαίων £oga- 

κότας. DU» καὶ καϑάπερ ἐμμανεῖς γεγενημένοι μετὰ 
πολλοῦ τινος οἴστρου πάντες ἐπὶ τοὺς διαβεβλημένους 

ὥρμηντο. 085 μόλις δ᾽ αὐτῶν ἐδυνήϑη τὰς δρμὰς 

ἐπισχεῖν Γναῖος Κολλήγας τις πρεσβευτής, ἀξιῶν ἐπι- 

τρέψαι Καίσαρι δηλωϑῆναι περὶ τῶν γεγονότων (9.5 

τὸν γὰρ ἡγεμονεύοντα τῆς Συρίας Καισέννιον Παῖτον 

ἤδη μὲν ᾿ϑεσπασιανὸς ἐξαπεστάλκει, συνέβαινε δὲ παρ- 

sivc, μηδέπω. «60» ποιούμενος δ᾽ ἐπιμελῆ τὴν ἀνα- 
ξήτησιν ὃ Κολλήγας ἐξεῦρε τὴν ἀλήϑειαν, ὡς TÓvio 

μὲν τὴν αἰτίαν ὑπ᾽ ᾿Δντιόχου λαβόντων Ἰουδαίων οὐ- 
δεὶς οὐδ᾽ ἐκοινώνησεν, (61» ἅπαν δὲ τοὖργον ἔπραξαν 
ἄνθρωποί τινὲς ἀλιτήριοι διὰ χρεῶν &v&yxag, νομί- 

ἕξοντες. εἰ τὴν ἀγορὰν καὶ τὰ δημόσια καταπρήσειαν 

γράμματα, τῆς ἀπαιτήσεως ἀπαλλαγὴν ἕξειν. 1ὅ 

(625 Ιουδαῖοι μὲν οὖν ἐπὶ μετεώροις ταῖς αἰτίαις 

τὸ μέλλον ἔτι καραδοκοῦντες ἐν φόβοις χαλεποῖς ἀπεσά- 

Aevov: 63» Τίτος δὲ Καῖσαρ τῆς περὶ τοῦ πατρὸς 

ἀγγελίας αὐτῷ κομισϑείσης. ὅτι πάσαις μὲν ποϑεινὸς 

ταῖς κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν πόλεσιν ἐπῆλϑε, μάλιστα δ᾽ ἡ 

Ῥώμη μετὰ πολλῆς αὐτὸν ἐδέξατο προϑυμίας καὶ λαμ- 

πρότητος. εἰς πολλὴν χαρὰν καὶ ϑυμηδίαν ἐτράπετο, 

τῶν περὶ αὐτοῦ φροντίδων ὡς ἥδιστον ἦν ἀπηλλαγ- 
μένος. «645 ᾿ϑεσπασιανὸν γὰρ ἔτι μὲν καὶ μακρὰν 

ἀπόντα πάντες οἵ κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ἄνϑρωποι ταῖς 
γνώμαις περιεῖπον ὡς ἥκοντα, τὴν προσδοκίαν ἐκ τοῦ 

πάνυ ϑέλειν ἄφιξιν αὐτοῦ νομίζοντες, καὶ πάσης ἀνάγ- 

κης ἐλευϑέραν τὴν πρὸς αὐτὸν ἔχοντες εὔνοιαν. {θῦ» 

τῇ τὲ γὰρ βουλῇ κατὰ μνήμην τῶν γεγενημένων ἐν 

ταῖς τῶν ἡγεμόνων μεταβολαῖς συμφορῶν εὐκταῖον ἦν 

ἀπολαβεῖν ἡγεμόνα γήρως σεμνότητι καὶ πράξεων ἀκμῇ 
80 
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πολεμικῶν κεκοσμημένον, ᾧ τὴν ὑπεροχὴν πρὸς μόνην 

ἠπίσταντο τὴν τῶν ἀρχομένων σωτηρίαν ἐσομένην" 

«005 καὶ μὴν ὃ δῆμος ὑπὸ τῶν ἐμφυλίων κακῶν τε- 
τρυχωμένος ἔτι μᾶλλον ἐλϑεῖν αὐτὸν ἔσπευδε, τότε δὴ 

5 βεβαίως μὲν ἀπαλλαγήσεσϑαι τῶν συμφορῶν ὑπολαμ- 
Bívov, ἀπολήψεσθαι δὲ τὴν ἄδειαν μετὰ τῆς εὐετη- 

ρίας πεπιστευκώς. (01) ἐξαιρέτως δὲ τὸ στρατιωτικὸν 

εἰς αὐτὸν ἀφεώρα᾽ μάλιστα γὰρ οὗτοι τῶν κατωρϑω- 

μένων αὐτῷ πολέμων ἐγίγνωσκον τὸ μέγεϑος., τῆς 

.10 ἀπειρίας δὲ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων καὶ τῆς ἀνανδρίας 

πεπειραμένοι πολλῆς μὲν αἰσχύνης αὑτοὺς ἐπεϑύμουν 

ἀπηλλάχϑαι, τὸν μόνον δὲ καὶ σώξειν αὐτοὺς καὶ κοσ- 
μεῖν δυνάμενον ἀπολαβεῖν ηὔχοντο. (685 τοιαύτης 

δ᾽ εὐνοίας ἐξ ἁπάντων ὑπαρχούσης. τοῖς μὲν κατὰ τὰς 

15 ἀξιώσεις προύχουσι τῶν ἀνδρῶν οὐκέτ᾽ ἀνεκτὸν ἦν 

ἀναμένειν, ἀλλὰ πορρωτάτω τῆς Ρώμης αὐτῷ προεν- 

τυχεῖν ἔσπευδον. 409») οὐ μὴν οὐδὲ τῶν ἄλλων τις 

ἠνείχετο τῆς ἐντεύξεως τὴν ἀναβολήν, ἀλλ᾽ οὕτως ἐξε- 

χέοντο πάντες ἀϑρόοι. xoci πᾶσιν εὐπορώτερον καὶ 

90 ῥᾷον ἐδόκει τοῦ μένειν τὸ ἀπιέναι, ὡς καὶ τὴν πόλιν 

αὐτὴν τότε πρῶτον ἐν ἑαυτῇ λαβεῖν ὀλιγανϑρωπίας 
αἴσϑησιν ἡδεῖαν. ἦσαν γὰρ ἐλάττους τῶν ἀπιόντων οἵ 

μένοντες. «10. ἐπεὶ δὲ προσιὼν ἠγγέλλετο καὶ τὴν 

ἡμερότητα τῆς ἐντεύξεως αὐτοῦ τὴν πρὸς ἑκάστους 

90 ἐδήλουν οἵ προελθόντες. ἅπαν ἤδη τὸ λοιπὸν πλῆϑος 

ἅμα γυναιξὶ καὶ παισὶν ἐπὶ ταῖς παρόδοις ἐξεδέχοντο, 

((1» xal x«9' οὺὃς γένοιτο παριὼν οὗτοι πρὸς τὴν 

ἡδονὴν τῆς ϑέας καὶ τὸ μειλέχιον αὐτοῦ τῆς ὄψεως 

παντοίας ἠφίεσαν φωνάς, τὸν εὐεργέτην καὶ σωτῆρα 

80 χαὶ μόνον ἄξιον ἡγεμόνα τῆς Ῥώμης ἀνακαλοῦντες. 

ἅπασα δ᾽ ἡ πόλις ὡς νεὼς ἦν στεφανωμάτων καὶ ϑυ- 
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μιαμάτων ἀνάπλεως. ((2» μόλις δ᾽ ὑπὸ πλήϑους τῶν 
περὶ αὐτὸν ἱσταμένων δυνηϑεὶς εἰς τὸ βασίλειον ἐλ- 
ϑεῖν, αὐτὸς μὲν τοῖς ἔνδον ϑεοῖς ϑυσίας τῆς ἀφίξεως 

χαριστηρίους ἐπετέλει, (35. τρέπεται δὲ τὰ πλήϑη 

πρὸς εὐωχίαν, καὶ κατὰ φυλὰς καὶ γένη καὶ γειτονέας 

ποιούμενον τὰς ἑστιάσεις ηὔχοντο τῷ ϑεῷ σπένδοντες 

αὐτόν τ᾽ ἐπὶ πλεῖστον χρόνον ϑεσπασιανὸν ἐπιμεῖναι 

τῇ Ῥωμαίων ἡγεμονίᾳ, καὶ παισὶν αὐτοῦ καὶ τοῖς ἐξ 

ἐχείνων ἀεὶ γιγνομένοις φυλαχϑῆναι τὸ κράτος ἀναν- 

ταγώνιστον. 

(14) ἡ μὲν οὖν Ῥωμαίων πόλις οὕτως ᾿ϑεσπασια- 
νὸν ἐκδεξαμένη προϑύμως εὐϑὺς εἰς πολλὴν εὐδαιμο- 

νέαν ἐπεδίδου: (D) πρὸ δὲ τούτων τῶν χρόνων, ἐν 

οἷς δεσπασιανὸς μὲν περὶ ᾿4λεξάνδρειαν ἦν Τίτος δὲ 

τῇ τῶν ἱΙεροσολύμων προσήδρευε πολιορκίᾳ, πολὺ μέ- 

ρος Γερμανῶν ἐκινήϑη πρὸς ἀπόστασιν, (16. οἷς καὶ 

Γαλατῶν οὗ πλησίον συμφρονήσαντες κοινῇ μεγάλας 

ἐλπίδας αὑτοῖς συνέϑεσαν ὡς καὶ τῆς Ῥωμαίων ἀπαλ- 

λαξόμενοι δεσποτείας. (1 ἐπῆρε δ᾽ αὐτοὺς [Γερμα- 

νοὺς] ἅψασϑαι τῆς ἀποστάσεως καὶ τὸν πόλεμον ἐξε- 

νεγκεῖν πρῶτον μὲν ἡ φύσις. οὖσα λογισμῶν ἔρημος 
ἀγαϑῶν καὶ μετὰ μικρᾶς ἐλπίδος ἑτοίμως ῥιψοκίνδυ- 

νοῦ. (18) ἔπειτα ὃὲ καὶ μῖσος τὸ πρὸς τοὺς κρα- 

τοῦντας. ἐπεὶ μόνοις ἴσασι Ῥωμαίοις τὸ γένος αὑτῶν 

δουλεύειν βεβιασμένον. οὐ μὴν ἀλλὰ μάλιστά ys πάν- 

τῶν ὃ καιρὸς αὐτοῖς ϑράσος ἐνεποίησεν" ((9» ὁρῶντες 

γὰρ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ταῖς συνεχέσι τῶν αὐτοχρα- 

τόρων ἀλλαγαῖς ἐν ἑαυτῇ τεταραγμένην, πᾶν τε μέρος 

τῆς ὑπ᾽ αὐτοῖς οἰκουμένης πυϑόμενοι μετέωρον εἶναι 

καὶ χραδαίνεσϑαι, τοῦτον σφίσιν αὐτοῖς ἄριστον ὑπὸ 

τῆς ἐκείνων κακοπραγίας καὶ στάσεως καιρὸν φήϑησαν 

10 

t5 0 

80 
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παραδεδόσϑαι. (80» ἐνῆγον δὲ τὸ βούλευμα καὶ ταύ- 

ταις αὐτοὺς ταῖς ἐλπίσιν ἐτύφουν Κλασσικός τις καὶ 

᾿δίτιλλος τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ὄντες ἡγεμόνων, (81) ot 
δῆλον μὲν ὡς ἐκ μακροῦ ταύτης ἐφίεντο τῆς νεῶωτε- 

5 ροποιίας, ὑπὸ τοῦ καιροῦ δὲ ϑαρρῆσαι προαχϑέντες 

τὴν αὑτῶν γνώμην ἐξέφηναν. ἔμελλον ὃὲ προϑύμως 

διακειμένοις τὴν πεῖραν τοῖς πλήϑεσι προσφέρειν. 

(82) πολλοῦ δὴ μέρους ἤδη τῶν Γερμανῶν τὴν ἀπό- 
στασιν ἀνωμολογηχότος καὶ τῶν ἄλλων οὐκ ἄνδιχα 

10 φρονησάντων, ὥσπερ éx δαιμονίου προνοίας ᾿δεσπα- 

σιανὸς πέμπει γράμματα Πετιλίῳ Κερεαλίῳ τῷ πρό- 

τερον ἡγεμόνι Γερμανίας γενομένῳ, τὴν ὕπατον Ot- 

δοὺς τιμὴν καὶ κελεύων ἄρξοντα Βρεττανίας ἀπιέναι. 

(835 πορευόμενος οὖν éxsivog ὅποι προσετέτακτο, καὶ 

15 τὰ περὶ τὴν ἀπόστασιν τῶν Γερμανῶν πυϑόμενος, ἤδη 
συνειλεγμένοις αὐτοῖς ἐπιπεσὼν καὶ παραταξάμενος 

πολύ τε πλῆϑος αὐτῶν ἀναιρεῖ κατὰ τὴν μάχην, καὶ 

τῆς ἀνοίας παυσαμένους ἠνάγκασε σωφρονεῖν. (845 

. ἔμελλον δέ, κἀκείνου μὴ ϑᾶττον εἰς τοὺς τόπους πα- 

20 ραβυλόνεωο, δίκην οὐχ εἰς μακρὰν: ὑφέξονα, (855 ἡνίκα 

γὰρ πρῶτον ἡ περὶ τῆς ἀποστάσεως αὐτῶν ἀγγελία τῇ 

Ῥώμῃ προσέπεσε, Ζ]ομετιανὸς Καῖσαρ πυϑόμενος οὐχ 

ὡς ἂν ἕτερος ἐν τούτῳ τῆς ἡλικίας (νέος γὰρ ἦν ἔτι 

παντάπασι) τηλικοῦτον ἄρασϑαν μέγεϑος πραγμάτων 

ss ὥκνησεν, (86) ἔχων δὲ πατρύόϑεν ἔμφυτον τὴν ἀν- 

δραγαϑίαν, καὶ τελειοτέραν τὴν ἄσκησιν τῆς ἡλικίας 

πεποιημένος, ἐπὶ τοὺς βαρβάρους εὐθὺς ἤλαυνεν. (81» 

oí δὲ πρὸς τὴν φήμην τῆς ἐφόδου καταπεσόντες ἐπ᾽ 

αὐτῷ σφᾶς αὐτοὺς ἐποιήσαντο μέγα τοῦ φόβου κέρδος 

80 δὑρόμενον τὸ χωρὶς συμφορῶν ὑπὸ τὸν αὐτὸν πάλιν 

ξυγὸν ὑπαχϑῆναι. (885 πᾶσιν οὖν ἐπιϑεὶς τοῖς περὶ 
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τὴν Γαλατίαν τάξιν τὴν προσήκουσαν Ζομετιανός, ὡς 

μηδ᾽ αὖϑις ἄν ποτε ῥαδίως ἔτι τἀκεῖ ταραχϑῆναι, λαμ- 
πρὸς καὶ περίβλεπτος ἐπὶ κρείττοσι μὲν τῆς ἡλικίας 

πρέπουσι δὲ τῷ πατρὶ κατορϑώμασιν εἰς τὴν Ῥώμην 

ἀνέξευξεν. 5 

3 (895 τῇ δὲ προειρημένῃ Γερμανῶν ἀποστάσει κατὰ 

τὰς αὐτὰς ἡμέρας καὶ Σκυϑικὸν τόλμημα πρὸς Ῥω- 

μαίους συνέδραμεν. (905 οἵ γὰρ καλούμενοι ZixvoGv 

Σαρμάται, πολὺ πλῆϑος ὄντες, ἄδηλοι μὲν τὸν Ἴστρον 

ἐπεραιώϑησαν εἰς τὴν Μυσίαν, ἔπειτα δὲ πολλῇ fae τὸ 

καὶ χαλεποὶ διὰ τὸ παντάπασιν ἀνέλπιστον τῆς ἐφό- 

δου προσπεσόντες πολλοὺς μὲν τῶν ἐπὶ τῆς φρουρᾶς 

Ῥωμαίων ἀναιροῦσι, (91) καὶ τὸν πρεσβευτὴν τὸν 

ὑπατικὸν Φοντήιον ᾿4γρίππαν ὑπαντιάσαντα καρτερῶς 

μαχόμενον κτείνουσι, τὴν δ᾽ ὑποκχειμένην χώραν ἅπα- τὸ 

σαν κατέτρεχον, ἄγοντες καὶ φέροντες ὅτῳ περιπέδοιεν. 

(925 ᾿δεσπασιανὸς δὲ τὰ γεγενημένα καὶ τὴν πόρϑη- 

σιν τῆς Μυσίας πυϑόμενος Ρούβριον Γάλλον ἐχπέμπει 
δώκην ἐπιϑήσοντα τοῖς Σαρμάταις, (935 ὑφ᾽ οὗ πολ- 
Aol μὲν αὐτῶν ἐν ταῖς μάχαις ἀπέϑανον, τὸ δὲ περι- 20 

σωϑὲν μετὰ δέους εἰς τὴν οἰκείαν διέφυγε. (945 τοῦτο 

δὲ τῷ πολέμῳ τέλος ἐπιϑεὶς ὃ στρατηγὸς καὶ τῆς εἰς 
τὸ μέλλον ἀσφαλείας προυνόησε" πλείοσι γὰρ καὶ μεί- 

ξοσι φυλακαῖς τὸν τόπον διέλαβεν, ὡς εἶναι τοῖς βαρ- 

βάροις τὴν διάβασιν τελέως ἀδύνατον. 25 

D | 95» ὁ uiv οὖν περὶ τὴν Μυσίαν πόλεμος ταχεῖαν 
οὕτως ἔλαβε τὴν κρίσιν. (960) Τύτος δὲ Καῖσαρ χρό- 

vov μέν τινα διέτριψεν ἐν Βηρυτῷ, καϑὰ προειρήκα- 

μὲν, ἐκεῖϑεν δ᾽ ἀναξεύξας, καὶ δι’ ὧν ἤει πόλεων τῆς 

Συρίας, ἐν πάσαις ϑεωρίας τὲ συντελῶν πολυτελεῖς, 30 

καὶ τῶν ᾿Ιουδαίων τοὺς αἰχμαλώτους εἰς ἐπίδειξιν τῆς 
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ἑαυτῶν ἀπωλείας ἀποχρώμενος. ϑεᾶται κατὰ τὴν πο- 

ρείαν ποταμοῦ φύσιν ἀξίαν ἱστορηϑῆναι. «91. ῥεῖ 

μὲν γὰρ μέσος ᾿Δρκαίας τῆς ᾿4γρίππα βασιλείας καὶ 

ἹῬχαφαναίας., ἔχει δὲ ϑαυμαστὴν ἰδιότητα «98» πολὺς 

5 γὰρ ὧν ὅτε ῥεῖ. καὶ κατὰ τὴν φορὰν οὐ σχολαῖος. 

ἔπειτα δὲ πᾶς ἐκ τῶν πηγῶν ἐπιλείπων ἕξ ἡμερῶν 

ἀριϑμόν. ξηρὸν παραδίδωσιν ὁρᾶν τὸν τόπον, «(995 

εἶϑ᾽ ὥσπερ οὐδεμιᾶς γενομένης μεταβολῆς ὅμοιος κατὰ 
τὴν ἑβδόμην ἐκδίδωσι. καὶ ταύτην ἀεὶ τὴν τάξιν ἀκρι- 

10 βῶς τετήρηται διαφυλάττων" ὅϑεν δὴ καὶ Σαββατικὸν 

αὐτὸν κεχλήκασιν, ἀπὸ τῆς ἱερᾶς τῶν ᾿Ιουδαίων ἐβδό- 

μης οὕτως ὀνομάσαντες. 

4100» 6 δὲ τῶν ᾿Αντιοχέων δῆμος ἐπεὶ πλησίον 
ὄντα Τίτον ἐπυνθάνοντο, μένειν μὲν ἐντὸς τειχῶν ὑπὸ 

ιὸ χαρᾶς οὐχ ὑπέμενον, ἔσπευδον δ᾽ ἐπὶ τὴν ὑπάντησιν. 
(101) xal τριάκοντα σταδίων ἐπὶ πλέον προῆλϑον, 

οὐκ ἄνδρες μόνον ἀλλὰ καὶ γυναίων πλῆϑος ἅμα παισί, 

τῆς πόλεως ἐκχεόμενοι. (1025 χκἀπειδήπερ ἐθεάσαντο 

προσιόντα. παρὰ τὴν ὁδὸν ἑκατέρωϑεν καταστάντες 

90 τάς τὲ δεξιὰς προύτεινον προσαγορεύοντες. καὶ παν- 

τοίοις ἐπιφημίδσμασι χρώμενοι συνυπέστρεφον. {108» 

συνεχὴς δ᾽ ἦν αὐτῶν παρὰ πάσας ἅμα τὰς εὐφημίας 

δέησις ἐκβαλεῖν τῆς πόλεως τοὺς Ἰουδαίους. (104» Τίτος 

μὲν οὖν οὐδὲν ἐνέδωκε πρὸς ταύτην τὴν δέησιν, ἀλλ᾽ 
ε5 ἡσυχῇ τῶν λεγομένων imáxovsv: ἐπ᾽’ ἀδήλῳ δὲ τῷ τί 

φρονεῖ καὶ τί ποιήσει πολὺς καὶ χαλεπὸς τοῖς ᾿Ιου- 

δαίοις ὃ φόβος ἦν. «4105» οὐδὲ γὰρ ὑπέμεινεν ἐν 
᾿Αντιοχείᾳ Τίτος. ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐπὶ τὸ Ζεῦγμα τὸ κατὰ 
τὸν Εὐφράτην συνέτεινε τὴν πορείαν, ἔνϑα δὴ καὶ 

80. παρὰ τοῦ Πάρϑων βασιλέως Βολογέσου πρὸς αὐτὸν 

ἧκον. στέφανον χρυσοῦν ἐπὶ τῇ κατὰ τῶν ᾿Ιουδαίων 
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νίκῃ κομίζοντες. (106» ὃν δεξάμενος εἱστία τοὺς Ba- 

σιλικούς, κἀκεῖϑεν εἰς τὴν Δντιόχειαν ἐπανέρχεται. 
(1075 τῆς δὲ βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τῶν ᾿Αντιοχέων 

πολλὰς ποιησαμένων δεήσεις ἐλϑεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ϑέα- 

τρον, ἐν d πᾶν τὸ πλῆϑος ἠϑροισμένον ἐξεδέχετο, 
φιλανθρώπως ὑπήχουσε. (1085 πάλιν δ᾽ αὐτῶν σφό- 
δρα λιπαρῶς ἐγκειμένων καὶ συνεχῶς δεομένων ἐξε- 

λάσαι τῆς πόλεως τοὺς ᾿Ιουδαίους, εὔστοχον ἐποιήσατο 

τὴν ἀπόκρισιν. εἰπών {1095 “ἀλλ᾽ dj γε πατρὶς αὐτῶν. 

εἰς ἣν ἐκβαλεῖν ἐχρῆν τοὺς ᾿Ιουδαίους, ἀνήρηται, καὶ 

δέξαιτ᾽ ἂν οὐδεὶς αὐτοὺς ἔτι τόπος. «110» ἐπὶ δευ- 

τέραν οὖν ᾿Αντιοχεῖς τρέπονται δέησιν, τῆς προτέρας 

ἀποστάντες" τὰς γὰρ χαλκᾶς ἠξίουν δέλτους ἀνελεῖν 

αὐτόν. ἐν αἷς γέγραπται τὰ δικαιώματα τῶν Ἰουδαίων. 

X111» οὐ μὴν οὐδὲ τοῦτο Τίτος ἐπένευσεν αὐτοῖς, 

ἀλλ᾽ ἐάσας πάντα κατὰ χώραν τοῖς ἐπ᾽ ᾿Δντιοχείας "Tov- 
δαίοις ὡς πρότερον εἶχον, εἰς Αἴγυπτον ἀπηλλάττετο. 

(112. καὶ κατὰ τὴν πορείαν τοῖς ᾿Ιεροδσολύμοις προ- 

σελϑών. καὶ τὴν βλεπομένην λυπρὰν ἐρημίαν ἀντιϑεὶς 

τῇ ποτε τῆς πόλεως λαμπρότητι. καὶ τὸ μέγεϑος τῶν 

ἐρρηγμένων κατασκευασμάτων καὶ τὸ πάλαι κάλλος εἰς 

μνήμην βαλόμενος, ὥκτειρε τῆς πόλεως τὸν Ὄὄλεϑρον, 

(1135 οὐχ ὥσπερ ἄλλος ἄν τις αὐχῶν ὅτι τηλικαύτην 

οὖσαν x«l τοσαύτην εἷλε κατὰ κράτος, ἀλλὰ πολλάκις 

ἐπαρώμενος τοῖς αἰτίοις τῆς ἀποστάσεως ὑπάρξασι καὶ 

ταύτην ἐπὶ τῇ πόλει τὴν τιμωρίαν γενέσϑαι παρασκευά- 

δασιν᾽ οὕτως ἔχδηλος ἦν οὐκ ἂν ἐθελήσας ἐκ τῆς 
συμφορᾶς τῶν χολασϑέντων γενέσϑαι τῆς ἀρετῆς αὐ- 

τοῦ τὴν ἐπιφάνειαν. «114» τοῦ δὲ πολλοῦ πλούτου 
τῆς πόλεως ἔτι κἀν τοῖς ἐρειπίοις οὐκ ὀλίγον μέρος 

ἀνηυρίσκετο᾽ 4115) τὰ μὲν γὰρ πολλὰ ἀνέσκαπτον οἵ 
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Ῥωμαῖοι, và πλείω δ᾽ ἐκ μηνύσεως τῶν αἰχμαλώτων 

ἀνῃροῦντο, χρυσόν τε καὶ ἄργυρον καὶ τὰ τῆς ἄλλης 
τιμιώτατα κατασκευῆς, ἅπερ οἵ κεκτημένοι πρὸς τὰς ἀδή- 

λους τοῦ πολέμου τύχας κατὰ γῆς ἀποτεϑησαυρίχεσαν. 

δ (116) Τίτος δὲ τὴν προκειμένην ποιούμενος πο- 

ρείαν ἐπ᾽ Αἴγυπτον, καὶ τὴν ἔρημον ἧ τάχιστα διανύ- 

σας. ἧκεν εἰς ᾿Δλεξάνδρειαν᾽ 4117) καὶ πλεῖν ἐπὶ τῆς 
᾿Ιταλίας διεγνωκώς. δυοῖν αὐτῷ ταγμάτων συνηκολου- 

ϑηκότων ἑκάτερον ὕὅϑενπερ ἀφῖχτο πάλιν ἀπέστειλεν, 

10 εἰς μὲν τὴν Μυσίαν τὸ πέμπτον, εἰς Παννονίαν δὲ τὸ 

πεντεκαιδέκατον, (118) τῶν αἰχμαλώτων δὲ τοὺς μὲν 
ἡγεμόνας Σίμωνα καὶ ᾿Ιωάννην, τόν τ᾽ ἄλλον ἀριϑμὸν 

ἑπτακοσίους ἄνδρας ἐπιλέξας μεγέϑει τε καὶ κάλλει 

σωμάτων ὑπερβάλλοντας, προσέταξεν εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν 

15 αὐτίκα μάλα κομίξεσϑαι, βουλόμενος αὐτοὺς ἐν τῷ 

ϑριάμβῳ παραγαγεῖν. (1195) τοῦ πλοῦ δ᾽ αὐτῷ κατὰ 

νοῦν &vvoOévvos, ὁμοίως μὲν ἡ Ῥώμη περὶ τὴν ὑπο- 

δοχὴν εἶχε καὶ τὰς ὑπαντήσεις ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πατρός, 

λαμπρότερον δ᾽ ἦν Τίτῳ καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ὑπαντῶν 
- 20 xc δεχόμενος. (120) τῷ δὲ πλήϑει τῶν πολιτῶν δαιμό- 

νιόν τινα τὴν χαρὰν παρεῖχε τὸ βλέπειν αὐτοὺς ἤδη τοὺς 

τρεῖς ἐν ταὐτῷ γεγονότας. (121) οὐ πολλῶν δ᾽ ἧμε- 

ρῶν διελθουσῶν ἕνα καὶ κοινὸν ἔγνωσαν τὸν ἐπὶ τοῖς 

κατωρϑωμένοις ποιήδσασϑαι ϑροίαμβον, καίπερ ἑκατέρῳ 

:5 τῆς βουλῆς ἴδιον ψηφισαμένης. (122» προδιασαφηϑεί- 

65e δὲ τῆς ἡμέρας ἐφ᾽ ἧς ἔμελλεν ἡ πομπὴ γενήσεσϑαι 
τῶν ἐπινικίων. οὐδεὶς οἴκοι καταλέλειπτο τῆς ἀμέτρου 

πληϑύος ἐν τῇ πόλει, πάντες δ᾽ ὅπῃ καὶ στῆναι μόνον 

ἦν οἷόν τε προεληλυϑότες, τοὺς τόπους κατειλήφεσαν, 

30 ὅσον τοῖς ὀφϑησομένοις μόνον εἰς πάροδον ἀναγκαῖον 

καταλιπόντες. 
IosrPHUS. VI. 10 
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(1235 τοῦ δὲ στρατιωτικοῦ παντὸς ἔτι νύχτωρ 

“κατὰ λόχους καὶ τάξεις ὑπὸ τοῖς ἡγεμόσι προεξωδευ- 

κότος καὶ περὶ ϑύρας ὄντος οὐ τῶν ἄνω βασιλείων 

ἀλλὰ πλησίον τοῦ τῆς Ἴσιδος ἱεροῦ 4124» (ἐκεῖ γὰρ 

ἀνεπαύοντο τῆς νυκτὸς ἐκχείνης οἵ αὐτοχράτορες), περὶ 

αὐτὴν ἀρχομένην ἤδη τὴν ἕω προίασιν ᾿δεσπασιανὸς 

καὶ Τίτος δάφνῃ μὲν ἐστεφανωμένοι. πορφυρᾶς δ᾽ 

ἐσϑῆτας πατρίους ἀμπεχόμενοι, καὶ παρίασιν εἰς τοὺς 

Ὀχταϑίας περιπάτους" (120) ἐνταῦϑα γὰρ ἥ τὲ βουλὴ 

καὶ τὰ τέλη τῶν ἀρχόντων οἵ τ᾽ ἀπὸ τῶν τιμημάτων 

ἱππεῖς τὴν ἄφιξιν αὐτῶν ἀνέμενον. «126» πεποίητο 

0$ βῆμα πρὸ τῶν στοῶν, δίφρων αὐτοῖς ἐλεφαντίνων 

ἐπ’ αὐτοῦ κειμένων, ἐφ᾽ οὺὃς παρελθόντες ἐχαϑέσϑη- 

σαν. καὶ τὸ στρατιωτικὸν εὐθέως ἐπευφήμει. πολλὰς 

αὐτοῖς τῆς ἀρετῆς μαρτυρίας ἀποδιδόντες ἅπαντες. 

κἀκεῖνοι χωρὶς ὅπλων ἦσαν ἐν ἐσϑῆσι σηρικαῖς, ἐστε- 

φανωμένοι δάφναις. «120» δεξάμενος δ᾽ αὐτῶν τὴν 

εὐφημίαν ᾿δεσπασιανός. ἔτι βουλομένων λέγειν τὸ τῆς 

σιγῆς ἐποιήσατο σύμβολον, (1285 καὶ πολλῆς ἐκ πάν- 

τῶν ἡσυχίας γενομένης ἀναστάς, καὶ τῷ περιβλήματι 

τὸ πλέον τῆς κεφαλῆς μέρος ἐπικαλυψάμενος, εὐχὰς 

ἐποιήσατο τὰς νενομισμένας. ὁμοίως δὲ καὶ Τίτος ηὔ- 

taro. 4129» μετὰ δὲ τὰς εὐχὰς εἰς κοινὸν ἅπασιν 

᾿ϑδεσπασιανὸς βραχέα διαλεχϑείς, τοὺς μὲν στρατιώτας 

ἀπέλυσεν ἐπὶ τὸ νενομισμένον ἄριστον αὐτοῖς ὑπὸ τῶν 

αὐτοκρατόρων εὐτρεπισϑέν. (19305 πρὸς δὲ τὴν πύλην 

αὐτὸς ἀνεχώρει τὴν ἀπὸ τοῦ πέμπεσϑαι δι᾽ αὐτῆς ἀεὶ 

τοὺς ϑριάμβους τῆς, προσηγορίας ἀπ᾽ αὐτῶν τετυχηκυῖαν. 

(1515) ἐνταῦϑα: τροφῆς προαπογεύονται, καὶ τὰς ϑρι- 

αμβικὰς ἐσϑῆτας ἀμφιεσάμενοι,. τοῖς τε παριδρυμένοις so 

τῇ πύλῃ ϑύσαντες ϑεοῖς, ἔπεμπον τὸν ϑρίαμβον. διὰ 
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τῶν ϑεάτρων διεξελαύνοντες. ὅπως εἴη τοῖς πλήϑεσιν 

ἡ ϑέα ῥάων. [ 
(182) ἀμήχανον ὃδὲ κατὰ τὴν ἀξίαν εἰπεῖν τῶν 

ϑεαμάτων ἐχείνων τὸ πλῆϑος καὶ τὴν μεγαλοπρέπειαν 

5 ἐν ἅπασιν οἷς ἄν τις ἐπινοήσειεν ἢ τεχνῶν ἔργοις ἢ 

πλούτου μέρεσιν ἢ φύσεως σπανιότησι" «1933» σχε- 

δὸν γὰρ ὅσα τοῖς πώποτ᾽ ἀνθρώποις εὐδαιμονήσασιν 

ἐχτήϑη κατὰ μέρος ἄλλα παρ᾽ ἄλλοις ϑαυμαστὰ καὶ 

πολυτελῆ, ταῦτ᾽ ἐπὶ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἀϑρόα τῆς 

10 Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἔδειξε τὸ μέγεϑος. (1945 ἀργύρου 

γὰρ καὶ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος ἐν παντοίαις ἰδέαις 

κατασκευασμάτων ἦν δρᾶν οὐχ ὥσπερ ἐν πομπῇ κομιζό- 

μενον πλῆϑος., ἀλλ᾽ ὡς ἂν εἴποι τις δέοντα ποταμόν. 

καὶ τὰ μὲν ἐκ πορφύρας ὑφάσματα τῆς σπανιωτάτης 

15 φερόμενα, τὰ δ᾽ εἰς ἀκριβῆ ξωγραφίέαν πεποικιλμένα 

τῇ Βαβυλωνίων τέχνῃ «1835» λέϑοι vs. διαφανεῖς. ot 

μὲν χρυσοῖς ἐμπεπλεγμένοι στεφάνοις, ot δὲ κατ᾽ ἄλλας 

ποιήσεις, τοσοῦτοι παρηνέχϑησαν ὥστε μαϑεῖν ὅτι 

μάτην εἶναί τι τούτων σπάνιον ὑπειλήφαμεν. «(1365 
“90 ἐφέρετο δὲ καὶ ϑεῶν ἀγάλματα τῶν παρ᾽ αὐτοῖς μεγέ- 

ϑεσι ϑαυμαστὰ καὶ κατὰ τὴν τέχνην οὐ παρέργως 

πεποιημένα, καὶ τούτων οὐδὲν ὅ τι μὴ τῆς ὕλης τῆς 

πολυτελοῦς. ξῴων τε πολλαὶ φύσεις παρήγοντο, κόσμον 

οἰκεῖον ἁπάντων περικειμένων. (151) ἦν δὲ xol τὸ 

s5 κομίξζον ἕκαστα τούτων ἀνθρώπων πλῆϑος ἁλουργέσιν 

ἐσθῆσι καὶ διαχρύσοις κεκοσμημένον, οἵ τ᾽ εἰς αὐτὸ 

τὸ πομπεύειν διακριϑέντες ἐξαίρετον εἶχον καὶ κατα- 

πληχτιχὴν περὶ αὑτοὺς τοῦ χόσμου τὴν πολυτέλειαν. 

{1385 ἐπὶ τούτοις οὐδὲ τῶν αἰχμαλώτων ἦν ἰδεῖν 
80 ὄχλον ἀκόσμητον, ἀλλ᾽ ἡ τῶν ἐσθήτων ποικιλία καὶ τὸ 

κάλλος αὐτοῖς τὴν ἀπὸ τῆς κακώσεως τῶν σωμάτων 
10* 
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ἀηδίαν ἔκλεπτε τῆς ὄψεως. «41939» ϑαῦμα δ᾽ ἐν τοῖς 
μάλιστα παρεῖχεν ἡ τῶν φερομένων πηγμάτων κατα- —— 

σκευή᾽ καὶ γὰρ διὰ μέγεϑος ἦν δεῖσαι τῷ βεβαίῳ vio 

φορᾶρ ἀπιστήσαντα, (140) τριώροφα γὰρ αὐτῶν πολλὰ 

καὶ τετυρώροφα πεποίητο, καὶ τῇ πολυτελείᾳ τῇ περὶ 5. 

τὴν κατασκευὴν ἦν ἡσϑῆναι μετ᾽ ἐκπλήξεως" (141» xol 
γὰρ ὑφάσματα πολλοῖς διάχρυσα περιβέβλητο, καὶ 
χρυσὸς καὶ ἐλέφας οὐκ ἀποίητος πᾶσι περιπεπήγει. 

«142» διὰ πολλῶν δὲ μιμημάτων ὃ πόλεμος ἄλλως εἰς 
ἄλλα μεμερισμένος ἐναργεστάτην ὄψιν ἑαυτοῦ παρεῖχεν᾽ 

{148) ἦν γὰρ δρᾶν χώραν μὲν εὐδαίμονα δῃουμένην, 
ὅλας δὲ φάλαγγας κτεινομένας πολεμίων, καὶ τοὺς μὲν 
φεύγοντας τοὺς δ᾽ εἰς αἰχμαλωσίαν ἀγομένους, τείχη 

δ᾽ ὑπερβάλλοντα μεγέϑει μηχαναῖς ἐρειπόμενα, καὶ 

φρουρίων ἁλισκομένας ὀχυρότητας, καὶ πόλεων πολυ- τὸ 

ανϑρώπων περιβόλους κατ᾽ ἄκρας ἐχομένους, (1445 καὶ 

στρατιὰν ἔνδον τειχῶν εἰδχεομένην, καὶ πάντα φόνου 

πληϑύοντα τόπον, καὶ τῶν ἀδυνάτων χεῖρας ἀνταίρειν 

ἱκεσίας, πῦρ τ᾽ ἐνιέμενον ἱεροῖς καὶ κατασκαφὰς οἴκων 

ἐπὶ τοῖς δεσπόταις, (1455 καὶ μετὰ πολλὴν ἐρημίαν 90 

καὶ κατήφειαν ποταμοὺς ῥέοντας οὐκ ἐπὶ γῆν γεωργου- 

μένην, οὐδὲ ποτὸν ἀνθρώποις ἢ βοσκήμασιν, ἀλλὰ διὰ 
τῆς ἔτι πανταχόϑεν φλεγομένης" ταῦτα γὰρ ᾿Ιουδαῖοι 

πεισομένους αὑτοὺς τῷ πολέμῳ παρέδοσαν. 4146) ἡ 

τέχνη δὲ xol τῶν κατασκευασμάτων ἡ μεγαλουργία 535 

τοῖς οὐκ ἰδοῦσι τὰ γενόμενα τότ᾽ ἐδείκνυεν ὡς παρ- 

οὔσι. 1417» τέτακτο δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν πηγμάτων ὃ 

τῆς ἁλισκομένης πόλεως στρατηγός, ὃν τρόπον ἐλήφϑη. 

(1485 πολλαὶ δὲ καὶ νῆες εἵποντο. λάφυρα δὲ τὰ 

μὲν ἄλλα χύδην ἐφέρετο, διέπρεπε δὲ πάντων τὰ 30 
ἐγκαταληφϑέντα τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις ἱερῷ, χρυσῆ ve 
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τράπεξα τὴν δλκὴν πολυτάλαντος. καὶ λυχνία χρυσοῦ 

μὲν ὁμοίως πεποιημένη, τὸ δ᾽ ἔργον ἐξήλλακτο τῆς 
κατὰ τὴν ἡμετέραν χρῆσιν συνηϑείας. 149» ὁ μὲν 

γὰρ μέσος ἦν κίων ἐκ τῆς βάσεως πεπηγώςᾳ, λεπτοὶ 
50. ἀπ᾿ αὐτοῦ μεμήκυντο καυλίσκχοι, τριαίνης σχήματι 

παραπλησίαν τὴν ϑέσιν ἔχοντες, λύχνον ἕκαστος αὐτῶν 

ἐπ᾿ ἄκρων κεχαλκευμένος᾽ ἑπτὰ δ᾽ ἦσαν οὗτοι, τῆς 
παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις ἑβδομάδος τὴν τιμὴν ἐμφανέξον-- 

τες. «150» ὅ τε νόμος ὁ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐπὶ τούτοις 

10 ἐφέρετο τῶν λαφύρων τελευταῖος. (101) ἐπὶ τούτοις 

παρῇσαν πολλοὶ Νίκης ἀγάλματα κομέξοντες" ἐξ ἐλέ- 

φαντος δ᾽ ἦν πάντων καὶ χρυσοῦ ἡ κατασκευή. (1Ό2) 

μεϑ' ἃ ᾿δεσπασιανὸς ἤλαυνε πρῶτος, καὶ Τίτος εἵπετο. 

Ζομετιανὸς δὲ παρίππευεν, αὐτός τε διαπρεπῶς κεκο- 

σμημένος καὶ τὸν ἵππον παρέχων ϑέας ἄξιον. 

(15835 ἦν δὲ τῆς πομπῆς τὸ τέλος ἐπὶ τὸν νεὼν 
τοῦ Καπετωλίου 2zíióg, ἐφ᾽ ὃν ἐλθόντες ἔστησαν" ἦν 

γὰρ παλαιὸν πάτριον περιμένειν μέχρι ἂν τὸν τοῦ 

στρατηγοῦ τῶν πολεμίων ϑάνατον ἀπαγγείλῃ τις. 

(1064) Σίμων οὗτος ἦν ὃ Γιώρα, τότε πεπομπευκὼς 
ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις, βρόχῳ δὲ περιβληϑεὶς εἰς τὸν 

ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἐσύρετο τόπον, αἰχκιξομένων αὐτὸν ἅμα 

τῶν ἀγόντων. νόμος δ᾽ ἐστὶ Ῥωμαίοις ἐκεῖ κτείνειν 

τοὺς ἐπὶ κακουργίᾳ ϑάνατον κατεγνωσμένους. «1555 

ἐπεὶ δ᾽ ἀπηγγέλθη τέλος ἔχων καὶ πάντες εὐφήμησαν, 

ἤρχοντο τῶν ϑυσιῶν, ἃς ἐπὶ ταῖς νομιξζομέναις καλ- 

λιερήσαντες εὐχαῖς ἀπῇσαν εἰς τὸ βασίλειον. «156» 

καὶ τοὺς μὲν αὐτοὶ πρὸς εὐωχίαν ὑπεδέχοντο, τοῖς δ᾽ 
ἄλλοις ἅπασιν εὐτρεπεῖς κατὰ τὸ οἰκεῖον αἷ τῆς ἑστιά- 

80 σεῶς ἦσαν παρασκευαί" (107) ταύτην γὰρ τὴν ἡμέραν 

ἡ Ῥωμαίων πόλις ἑώρταξεν ἐπινίκιον μὲν τῆς κατὰ 
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τῶν πολεμίων στρατείας. πέρας δὲ τῶν ἐμφυλίων xa«- 

κῶν, ἀρχὴν δὲ τῶν ὑπὲρ τῆς εὐδαιμονίας ἐλπίδων. 
(158) μετὰ δὲ τοὺς ϑριάμβους καὶ τὴν βεβαιοτά- 

την τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας πατάστασιν ᾿ϑεσπασιανὸς 

ἔγνω τέμενος Εἰρήνης κατασχευάσαι. ταχὺ δὲ δὴ μάλα 

καὶ πάδης ἀνθρωπίένης κρεῖττον ἐπινοίας ἐτετελείωτο. 

(1595 τῇ γὰρ ἐκ τοῦ πλούτου χορηγίᾳ δαιμονίῳ χρη- 

σάμενος. ἔτι καὶ τοῖς ἔκπαλαι κατωρϑωμένοις γραφῆς 

τὲ χαὶ πλαστικῆς ἔργοις αὐτὸ κατεκόσμησε᾽ (100) 

πάντα γὰρ εἰς ἐκεῖνον τὸν νεὼν συνήχϑη καὶ κατε- 

τέϑη., δι’ ὧν τὴν ϑέαν ἄνϑρωποι πρότερον περὶ πᾶσαν 

ἐπλανῶντο τὴν οἰκουμένην, ἕως ἄλλο παρ᾽ ἄλλοις ἦν 

κείμενον, ἰδεῖν ποϑοῦντες. «1601. ἀνέϑηκε δ᾽ ἐνταῦϑα 

καὶ τὰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ τῶν ᾿Ιουδαίων χρυσᾶ κατασκευά- 

ματα, σεμνυνόμενος ἐπ᾽ αὐτοῖς. (1062) τὸν 0$ νόμον 

αὐτῶν καὶ τὰ πορφυρᾶ τοῦ σηκοῦ καταπετάσματα 

προσέταξεν ἐν τοῖς βασιλείοις ἀποϑεμένους φυλάττειν. 

(1685 sig δὲ τὴν ᾿Ιουδαίαν πρεσβευτὴς Δουκίλιος 
Βάσσος ἐκπεμφϑείς, καὶ τὴν στρατιὰν παρὰ Κερεαλίου 

᾿διτελλιανοῦ παραλαβών. τὸ μὲν ἐν τῷ ἩΗρωδείῳ φρού- 

ρίον προσηγάγετο μετὰ τῶν ἐχόντων, {104) μετὰ 

ταῦτα δὲ πᾶν ὅσον ἦν στρατιωτικὸν συναγαγών (πολὺ 

δ᾽ ἦν κατὰ μέρη διῃρημένον) καὶ τῶν ταγμάτων τὸ 

δέκατον, ἔγνω στρατεύειν ἐπὶ Μαχαιροῦντα. πάνυ γὰρ 

ἦν ἀναγκαῖον ἐξαιρεθῆναι τὸ φρούριον, μὴ διὰ τὴν 

ὀχυρότηρα πολλοὺς εἰς ἀπόστασιν ἐπαγάγηται" (1655 

καὶ γὰρ τοῖς κατέχουσι βεβαίαν ἐλπίδα σωτηρίας καὶ 

τοῖς ἐπιοῦσιν ὄκνον καὶ δέος ἡ τοῦ χωρίου φύσις ἦν 

παρασχεῖν ἱκανωτάτη. «166» αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ τετει- 

χισμένον πετρώδης ὄχϑος ἐστίν, εἰς μήκιστον ὕψος 

ἐγηγερμένος, ὡς εἶναι καὶ διὰ τοῦτο δυσχξέρωτος, 

n2 5 
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(167» μεμηχάνηται δ᾽ ὑπὸ τῆς φύσεως εἶναι μηδὲ 
προσιτός᾽ φάραγξι γὰρ πάντοϑεν ἀσύνοπτον ἐχούσαις 
τὸ βάϑος περιτετάφρευται, μήτε περαϑῆναι ῥᾳδίως 

δυναμέναις καὶ χωσϑῆναιν παντάπασιν ἀμηχάνοις. 

5 (1608) ἡ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας περιτέμνουσα παρα- 
τείνει σταδίους ἑξήκοντα, πέρας αὑτῆς τὴν ᾿Ζ“σφαλτῖτιν 

ποιουμένη λίμνην (κατὰ τοῦτο δέ πῃ καὶ αὐτὸς ὃ 
“Μαχαιροῦς τὴν ὑψηλοτάτην ἔχει χορυφὴν ὑπερανί- 

σχουσαν)" (1695 αἱ δὲ ἀπὸ τῆς ἄρχτου καὶ μεσημβρίας 

10 φάραγγες μεγέϑει μὲν ἀπολείπονται τῆς προειρημένης, 

ὁμοίως δ᾽ εἰσὶν ἀμήχανοι πρὸς ἐπιχείρησιν. «110» τῆς 

ὃὲ πρὸς τὴν ἀνατολὴν φάραγγος τὸ μὲν βάϑος οὐκ 

ἔλαττον ἑκατὸν εὑρίσκεται πήχεων, τέρμα δὲ γίγνεται 

πρὸς ὄρος ἀπαντικρὺ κείμενον Μαχαιροῦντος. 

i5  «1Τ|ΙΣ ταύτην τοῦ τόπου κατιδὼν τὴν φύσιν βασι- 

λεὺς ᾿Ιουδαίων ᾿4λέξανδρος πρῶτος ἐπ᾽ αὐτοῦ τειχίζει 

φρούριον, ὃ μετὰ ταῦτα Γαβίνιος ᾿Δριστοβούλῳ πολε- 

μῶν καϑεῖλεν. (112» Ηρώδῃ δὲ βασιλεύοντι παντὸς 

ἔδοξε μᾶλλον ἐπιμελείας ἄξιον εἶναι καὶ κατασκευῆς 

40 ὀχυρωτάτης, μάλιστα καὶ διὰ τὴν τῶν ᾿ράβων γειτνία- 
σιν" κεῖται γὰρ ἐν ἐπικαίρῳ πρὸς τὴν ἐκείνων γῆν 

ἀποβλέπον. «113» μέγαν μὲν οὖν τόπον τείχεσι καὶ 

πύργοις περιβαλὼν πόλιν ἐνταῦϑα κατῴκισεν, ἐξ ἧς 

ἄνοδος εἰς αὐτὴν ἔφερε τὴν ἀκρώρειαν" (114) οὐ μὴν 

96 ἀλλὰ καὶ περὶ αὐτὴν ἄνω τὴν κορυφὴν τεῖχος ἐδεί- 
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ματο. καὶ πύργους ἐπὶ ταῖς γωνίαις ἕκαστον ἑξήκοντα 

πήχεων ἀνέστησε. «X115» μέσον δὲ τοῦ περιβόλου 

βασίλειον ὠκοδομήσατο μεγέϑει vs καὶ κάλλει τῶν 
οἰκήσεων πολυτελές, 4116) πολλὰς δὲ καὶ δεξαμενὰς 

80 εἰς ὑποδοχὴν ὕδατος καὶ χορηγίαν ἄφϑονον ἐν τοῖς 

ἐπιτηδειοτάτοις τῶν τόπων κατεσκεύασεν, ὥσπερ πρὸς 
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e? τὴν φύσιν ἁμιλληϑείς, ἵν᾽ αὐτὸς τὸ κατ᾽ ἐχείνην τοῦ 

τόπου δυσάλωτον ὑπερβάληται ταῖς χειροποιήτοις ὀχυ- 
ρώσεσιν: (111 ἔτι τε γὰρ καὶ βελῶν πλῆθος καὶ 

μηχανημάτων ἐγκατέϑετο, καὶ πᾶν ἐπενόησεν ἑτοιμά- 
σαῦσϑαι τὸ παρασχεῖν δυνάμενον τοῖς ἐνοικοῦσι μη- 
κίστης πολιορκίας καταφρόνησιν. 

(118) ἐπεφύκει δ᾽ ἐν τοῖς βασιλείοις πήγανον ἄξιον 

τοῦ μεγέϑους ϑαυμάσαι᾽ συχῆς γὰρ οὐδεμιᾶς ὕψους 

καὶ πάχους ἐλείπετο. (119) λόγος δ᾽ ἦν ἀπὸ τῶν 

Ἡρώδου χρόνων αὐτὸ διαρκέσαι, κἂν ἐπὶ πλεῖστον 

ἴσως ἔμεινεν" ἐξεκόπη δ᾽ ὑπὸ τῶν παραλαβόντων τὸν 
τόπον Ιουδαίων. «180» τῆς φάραγγος δὲ τῆς κατὰ 

τὴν ἄρκτον περιεχούσης τὴν πόλιν Βαάρας ὀνομάξεταί 

τις τόπος, φύει τὲ ῥίζαν ὁμωνύμως λεγομένην αὐτῷ. 

(181) αὕτη φλογὶ μὲν τὴν χρόαν ἔοικε, περὶ δὲ τὰς 
ἑσπέρας σέλας ἀπαστράπτουσα τοῖς v' ἐπιοῦσι καὶ βου- 

λομένοις λαβεῖν αὐτὴν οὐκ ἔστιν εὐχείρωτος, ἀλλ᾽ ὑπο- 

φεύγει, καὶ οὐ πρότερον ἵσταται πρὶν ἄν τις οὖρον 

γυναικὸς ἢ τὸ ἔμμηνον αἷμα χέῃ κατ᾽ αὐτῆς. «182» 

οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τότε τοῖς ἁψαμένοις πρόδηλός ἔστι 

ϑάνατος, εἰ μὴ τύχοι τις αὐτὴν ἐκείνην ἐπενεγκάμενος 

τὴν ῥίζαν ἐκ τῆς χειρὸς ἀπηρτημένην. «1895 ἁλέσκε- 

ται δὲ καὶ xa9' ἕτερον τρόπον ἀκινδύνως, ὅς ἐστι 

τοιόσδε. κύκλῳ πᾶσαν αὐτὴν περιορύττουσιν, ὡς εἶναι 

τὸ χρυπτόμενον τῆς ῥίζης βραχύτατον, (1845 εἶτ᾽ é 
αὐτῆς ἀποδοῦσι κύνα, κἀκείνου τῷ δήσαντι συνακο- 

λουϑεῖν ὁρμήσαντος ἣ μὲν ἀνασπᾶται ῥαδίως, ϑνήσκει 

δ᾽ εὐθὺς ὃ κύων ὥσπερ ἀντιδοϑεὶς τοῦ μέλλοντος τὴν 

βοτάνην ἀναιρήσεσϑαι" φόβος γὰρ οὐδεὶς τοῖς μετὰ 

ταῦτα λαμβάνουσιν. (1855 ἔστι δὲ μετὰ τοσούτων 

κινδύνων διὰ μίαν ἰσχὺν περισπούδαστος᾽ τὰ yàg κα- 
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λούμενα δαιμόνια (ταῦτα δὲ πονηρῶν ἐστιν ἀνϑρώ- 

zov πνεύματα) τοῖς ζῶσιν εἰσδυόμενα, καὶ κτείνοντα 

τοὺς βοηϑείας μὴ τυγχάνοντας, αὕτη ταχέως ἐξελαύνει. 
κἂν προσενεχϑῇ μόνον τοῖς νοσοῦσι" «186. ῥέουσι δὲ 

5 καὶ ϑερμῶν ὑδάτων πηγαὶ κατὰ τὸν τόπον, πολὺ τὴν 

γεῦσιν ἀλλήλων διαφέρουσαι" πικραὶ μὲν γὰρ αὐτῶν 

τινες εἰσίν, ov δὲ γλυκύτητος οὐδὲν ἀπολείπουσι. 
X187» πολλαὶ δὲ καὶ ψυχρῶν ὑδάτων ἀναδόσεις οὐ 

μόνον év τῷ χϑαμαλωτέρῳ τὰς πηγὰς παραλλήλους 

10 ἔχουσιν, (1885 ἀλλ᾽ ὡς ἂν καὶ μᾶλλόν τις ϑαυμάσειε" 

σπήλαιον γάρ τι πλησίον δρᾶται κοιλότητι μὲν οὐ 

βαϑύ, τῇ πέτρᾳ δὲ προυχούσῃ σκεπόμενον" (1895 ταύ- 

της ἄνωϑεν ὡσανεὶ μαστοὶ δύο ἀνέχουσιν, ἀλλήλων 

ὀλίγῳ διεστῶτες, καὶ ψυχροτάτην μὲν ἅτερος πηγήν, 
15 ἅτερος δὲ ϑερμοτάτην ἐχδίδωσιν, ot μισγόμεναι ποι- 

οὖσι λουτρὸν ἥδιστον παιώνιόν τε νοσημάτων, πολλῷ 

ὃΣ μάλιστα νεύρων ἄκεσιν. ἔχει δ᾽ ὁ τόπος καὶ ϑείου 

καὶ στυπτηρίας μέταλλα. 

(1905 Βάσσος δὲ πάντῃ περισκεψάμενος τὸ χωρίον 4 
- 90 ἔγνω ποιεῖσϑαι τὴν πρόσοδον, χωννὺς τὴν φάραγγα 

τὴν πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς, καὶ τῶν ἔργων εἴχετο, σπου- 

δὴν ποιούμενος jj τάχος ἐξᾶραι τὰ χώματα καὶ δι᾽ 

αὐτῶν ῥᾳδίαν ποιῆσαι τὴν πολιορκίαν. «191» οἵ δ᾽ 
ἔνδον ἀπειλημμένοι τῶν ᾿Ιουδαέων, αὐτοὶ x«9' ἑαυτοὺς 

s, ἀπὸ τῶν ξένων διακριϑέντες, ἐκείνους μὲν ἠνάγκασαν, 

ὄχλον ἄλλως εἶναι νομίζοντες, ἐν τῇ κάτω πόλει παρα- 
μένειν καὶ τοὺς χινδύνους προεκδέχεσϑαι, (1925 τὸ 

δ᾽ ἄνω φρούριον αὐτοὶ καταλαβόντες εἶχον καὶ διὰ 

τὴν ἰσχὺν τῆς ὀχυρότητος καὶ προνοίᾳ τῆς σωτηρίας 

so αὑτῶν" τεύξεσϑαι γὰρ ἀφέσεως ὑπελάμβανον, εἰ τὸ 

χωρίον Ῥωμαίοις ἐγχειρέσειαν. {1985 πείρᾳ δὲ πρό- 
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τερον ἐβούλοντο τὰς ὑπὲρ τοῦ διαφεύξεσϑαι τὴν πο- 

λιορχίαν ἐλπίδας ἐλέγξαι. διὰ τοῦτο χαὶ προϑύμως 

ἐποιοῦντο τὰς ἐξόδους ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν, «ci τοῖς 
χοῦσι συμπλεκόμενοι πολλοὶ μὲ» ἔϑνησκον, πολλοὺς δὲ 
τῶν Ῥωμαίων ἀνήρουν. 1945 ἀεὶ ób τοῦ χρατεῖν ὃ 5 

καιρὸς ἐβράβευεν ἑκατέροις τὸ πλέον, τοῖς μὲν ov- 

δαίοις, sí πρὸς ἀφυλακτοτέρους προσπέσοιεν, τοῖς δ᾽ 

ἐπὶ τῶν χωμάτων προϊδομένοις, εἰ τὴν ἐκδρομὴν αὐ- 

τῶν δέχοιντο πεφραγμένως. «195» ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τού- 

τοις ἔμελλε γενήσεσϑαι τὸ πέρας τῆς πολιορκίας, ἔργον 10 

δέ τι πραχϑὲν ἐκ συντυχίας παράλογον τῆς παραδό- 

σεῶς τοῦ φρουρίου τὴν ἀνάγκην ἐπέστησε τοῖς lov- 
δαίοις. 4196» ἦν ἐν τοῖς πολιορκουμένοις νεανέας 

τολμῆσαί τε ϑρασὺς καὶ κατὰ χεῖρα δραστήριος, ᾿Ελεά- 

ἕαρος ὄνομα. «197» γεγόνει δ᾽ οὗτος ἐν ταῖς ἐκδρο- 5 . 

μαῖς ἐπιφανής. τοὺς πολλοὺς ἐξιέναι καὶ κωλύειν τὴν 
χῶσιν παρακαλῶν καὶ κατὰ τὰς μάχας πολλὰ καὶ δεινὰ 

τοὺς Ῥωμαίους διατιϑείς, τοῖς δὲ σὺν αὐτῷ τολμῶσιν 

ἐπεχτρέχειν ῥαδίαν μὲν τὴν προσβολὴν τιϑέμενος, 

ἀκίνδυνον δὲ παρέχων τὴν ἀναχώρησιν τῷ τελευταῖος 20 

ἀπιέναι. (1985 καὶ δή ποτε τῆς μάχης διακριϑείσης 

καὶ γεγονυίας ἀμφοτέρων ἀναχωρήσεως αὐτός, ἅτε δὴ 

περιφρονῶν καὶ νομίζων οὐκ ἂν ἔτι τῶν πολεμίων 

οὐδένα τότε μάχης ἄρξαι, μείνας τῶν πυλῶν ἔξω 

τοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους διελάλει, καὶ πᾶς πρὸς ἐκείνοις 55. 

τὴν διάνοιαν ἦν. (1995 ὁρᾷ δὲ τὸν καιρὸν τοῦ 'Po- 
μαϊχοῦ τις στρατοπέδου Ῥοῦφος, γένος Αἰγύπτιος, καὶ 

μηδενὸς ἂν προσδοχήσαντος ἐξαίφνης ἐπιδραμών, σὺν 

αὐτοῖς ἀράμενος αὐτὸν τοῖς ὅπλοιβς. ὡς κατεῖχε τοὺς 

ἀπὸ τῶν τειχῶν ἰδόντας ἔχπληξις, φϑάνει τὸν ἄνδρα so 

μεταϑεὶς πρὸς τὸ Ρωμαίων στρατόπεδον. «4200» τοῦ 
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δὲ στρατηγοῦ κελεύσαντος γυμνὸν διαλαβεῖν αὐτόν, 

καὶ καταστήσαντας εἰς τὸ φανερώτατον τοῖς ἐκ τῆς 
πόλεως ἀποβλέπουσι μάστιξιν αἰκίξεσϑαι, σφόδρα τοὺς 

᾿Ιουδαίους τὸ περὶ vov νεανίαν πᾶϑος συνέχεεν, ἀϑρόα 

59' ἡ πόλις ἀνώμωξε, καὶ ϑρῆνος ἦν μείζων ἢ καθ᾽ 

ἑνὸς ἀνδρὸς συμφοράν. 201. τοῦτο συνιδὼν ὁ Βάσσος 

κατὰ τῶν πολεμίων ἀρχὴν ἐποιήσατο στρατηγήματος, 

καὶ βουληϑεὶς αὐτῶν ἐπιτεῖναι τὸ περιαλγές, ἵνα βια- 

σϑῶσιν ἀντὶ τῆς σωτηρίας τἀνδρὸς ποιήσασϑαι τοῦ 

10 φρουρίου παράδοσιν, τῆς ἐλπίδος οὐ διήμαρτεν. (2025 

ὃ μὲν γὰρ προσέταξε καταπηγνύναι σταυρὸν ὡς αὐτίκα 

κρεμῶν τὸν ᾿Ελεάξαρον᾽ τοῖς δ᾽ ἀπὸ τοῦ φρουρίου 

τοῦτο ϑεασαμένοις ὀδύνη τε πλείων προσέπεσε, καὶ 

διωλύγιον ἀνῴώμωξον, οὐκ ἀνασχετὸν εἶναι τὸ πάϑος 

15 βοῶντες. «208» ἐνταῦϑα δὴ τοίνυν ᾿Ελεάξαρος ἵχέ- 

τευεν αὐτοὺς μήτ᾽ αὐτὸν περιιδεῖν ὑπομείναντα ϑανά- 

τῶν τὸν οἴκτιστον, καὶ σφίσιν αὐτοῖς τὴν σωτηρίαν 

παρασχεῖν τῇ Ῥωμαίων εἴξαντας ἰσχύϊ καὶ τύχῃ, μετὰ 

πάντας ἤδη κεχειρωμένους. 4204» οἱ ὃ xol πρὸς 

.20 τοὺς ἐχείνου λόγους κατακλώμενοι, καὶ πολλῶν ἔνδον 

ὑπὲρ αὐτοῦ δεομένων (ἦν γὰρ ἐκ μεγάλης καὶ σφόδρα 
πολυανϑρώπου συγγενείας), παρὰ τὴν αὑτῶν φύσιν εἰς 

οἶκτον ἐνέδωκαν, 200» καί τινας ἐξαποστείλαντες 

κατὰ τάχος διελέγοντο ποιεῖσϑαι τὴν παράδοσιν τοῦ 

25 φρουρίου ἀξιοῦντες, ἵν᾽ ἀδεεῖς ἀπαλλάττωνται. κομι- 

σάμενοι τὸν ᾿Ελεάξαρον. 4206» δεξαμένων ὃὲ τῶν 
Ρωμαίων καὶ τοῦ στρατηγοῦ ταῦτα, τὸ πλῆϑος τῶν ἐν 

τῇ κάτω πόλει, τὴν γεγενημένην ἰδίᾳ τοῖς ᾿Ιουδαίοις 

πυϑόμενοι σύμβασιν. αὐτοὶ κατὰ νύκτα λαϑόντες ἔγνω- 

30 σαν ἀποδρᾶναι. (201) τὰς πύλας δ᾽ αὐτῶν ἀνοιξάν- 

τῶν παρὰ τῶν τὴν ὁμολογίαν πεποιημένων πρὸς τὸν 
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Βάσσον ἧκε μήνυσις. εἴτ᾽ οὖν τῆς σωτηρίας αὐτοῖς 

φϑονησάντων, εἴτε διὰ δέος μὴ τὴν αἰτίαν αὐτοὶ 

λάβωσι τῆς ἐκείνων ἀποδράσεως. «4208» οὗ μὲν οὖν" 

ἀνδρειότατον τῶν ἐξιόντων ἔφϑασαν διεκπαίσασϑαι καὶ 
διέφυγον τῶν δ᾽ ἔνδον χαταληφϑέντων ἄνδρες μὲν 5. 

ἀνῃρέϑησαν ἐπὶ τοῖς χιλίοις ἑπτακόσιοι, γύναια δὲ καὶ 

παῖδες ἠνδραποδίσϑησαν. «209» τὰς δὲ πρὸς τοὺς 
παραδόντας τὸ. φρούριον ὁμολογέας οἰόμενος δεῖν ὁ 

Βάσσος διαφυλάττειν αὐτούς τ᾽ ἀφίησι καὶ τὸν ᾿Ελεά- 

ἕξαρον ἀπέδωκεν. 10. 
(210) ταῦτα δὲ διοικησάμενος ἠπείγετο τὴν στρα-  . 

τιὰν ἄγων ἐπὶ τὸν προσαγορευόμενον Ἰάρδην δρυμόν᾽ 

πολλοὶ γὰρ εἰς αὐτὸν ἠγγέλϑησαν ἠϑροῖσϑαι τῶν κατὰ 

τὰς πολιορκίας πρότερον ἔκ vs ᾿Ιεροσολύμων καὶ Μα- 

χαιροῦντος ἀποδράντων. (211. ἐλθὼν οὖν ἐπὶ τὸν 15 
τόπον καὶ γνοὺς τὴν ἀγγελίαν οὐκ ἐψευσμένην, πρῶ- 

τον μὲν τοῖς ἱππεῦσιν ἅπαν κυκλοῦται τὸ χωρίον, 

ὅπως τοῖς διεχπαίεσϑαι τολμῶσι τῶν ᾿Ιουδαίων ἄπορος 

ἡ φυγὴ γίγνηται διὰ τοὺς ἱππέας. τοὺς δὲ πεζοὺς 

ἐχέλευσε δενδροτομεῖν τὴν ὕλην εἰς ἣν καταπεφεύγεσαν. 20 

212) χαϑίστανται δὲ διὰ τοῦτο πρὸς ἀνάγκην οἵ "Tov- 

δαῖοι τοῦ δρᾶν τι γενναῖον, ὡς £x τοῦ παραβόλως 

ἀγωνίσασϑαι τάχ᾽ ἂν καὶ διαφυγόντες. ἀϑρόοι δὴ καὶ 
μετὰ βοῆς ἄξαντες ἐνέπιπτον τοῖς κεκυκλωμένοιο. 

218) οἵ δ᾽ αὐτοὺς ἐδέχοντο καρτερῶς, καὶ πολλῇ τῶν s 

μὲν ἀπονοίᾳ τῶν δὲ φιλονικίᾳ χρωμένων χρόνος μὲν 

οὐκ ὀλίγος διὰ τοῦτο τῇ μάχῃ προύβη, τέλος δ᾽ αὐτῆς 

οὐχ ὅμοιον ἀπέβη τοῖς ἀγωνισαμένοις" (2145 Ῥωμαίων 

μὲν γὰρ δώδεκα τοὺς πάντας συνέβη πεσεῖν, ὀλίγους 
ve τρωϑῆναι, τῶν Ἰουδαίων δ᾽ ἐκ τῆς μάχης ταύτης so 

3... 9f οὐδεὶς διέφυγεν, ἀλλ᾽ ὄντες οὐκ ἐλάττους τρισχιλίων 
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πάντες ἀπέϑανον, (215» καὶ ὁ στρατηγὸς αὐτῶν ᾿Ιού- 

δας ὃ τοῦ Lol παῖς, περὶ οὗ πρότερον εἰρήκαμεν ὅτι 
τάξεως ἡγούμενός τινος ἐν τῇ πολιορκίᾳ τῶν 'lsgo- 
σολύμων κατά τινας διαδὺς τῶν ὑπονόμων ἔλαϑεν 

s ἀποδράς. 
«216. περὶ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἐπέστειλε Καῖσαρ 

βάσσῳ καὶ A«fsoío Μαξίμῳ (οὗτος δ᾽ ἦν ἐπίτροπος), 
κελεύων πᾶσαν γῆν ἀποδόσϑαι τῶν ᾿Ιουδαίων. (211) 

οὐ γὰρ κατῴκισεν ἐκεῖ πόλιν, ἰδίαν αὑτῷ τὴν χώραν 

10 φυλάττων, ὀκτακοσίοις ὃὲ μόνοις ἀπὸ τῆς στρατιᾶς 

διαφειμένοις χωρέον ἔδωκεν εἰς κατοίκησιν, ὃ καλεῖται 

μὲν Αμμαοῦς, ἀπέχει δὲ τῶν “Ἱεροσολύμων σταδίους 

τριάχοντα. 218» φόρον δὲ τοῖς ὁπουδήποτ᾽ οὖσιν 
᾿Ιουδαίοις ἐπέβαλε, δύο δραχμὰς ἕκαστον κελεύσας ἀνὰ 

τῷ πᾶν ἔτος εἰς τὸ Καπετώλιον φέρειν, ὥσπερ πρότερον 

εἰς τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις νεὼν συνετέλουν. 

(2195 χαὶ τὰ uiv ᾿Ιουδαίων τότε τοιαύτην εἶχε 
κατάστασιν, ἤδη δ᾽ ἔτος τέταρτον δεσπασιανοῦ διέπον- 

τος τὴν ἡγεμονίαν συνέβη τὸν βασιλέα τῆς Κομμαγηνῆς 

- 20 Δντίοχον μεγάλαις συμφοραῖς πανοικεσίᾳ περιπεσεῖν 

ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας. (220) Καισέννιος Παῖτος ὃ τῆς 

Σιυρίας ἡγεμὼν τότε καϑεστηκώς, εἴτ᾽ οὖν ἀληϑεύων 

εἴτε καὶ διὰ τὴν πρὸς ᾿Δντίοχον ἔχϑραν (οὐ σφόδρα 

γὰρ τὸ σαφὲς ἠλέγχϑη), γράμματα πρὸς Καίσαρα διε- 

e5 πέμψατο, (221) λέγων τὸν ᾿Δντίοχον μετὰ τοῦ παιδὸς 

᾿Επιφανοῦς διεγνωκέναι Ρωμαίων ἀφίστασϑαι, συνϑή- 

κας πρὸς τὸν βασιλέχ τῶν Πάρϑων πεποιημένον᾽ 

(2225 δεῖν οὖν προκαταλαβεῖν αὐτούς. μὴ φϑάσαντες 

τῶν πραγμάτων ἄρξασϑαι πᾶσαν τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν 

30 πολέμῳ συνταράξωσιν. «229» ἔμελλε δὲ Καῖσαρ τοι- 

ούτου μηνύματος αὐτῷ προσπεσόντος μὴ περιορᾶν" 
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καὶ γὰρ ἡ γειτνίασις τῶν βασιλέων ἐποίει τὸ πρᾶγμα 

μείξονος ἄξιον προνοίας. 4224» τὰ γὰρ Σαμόσατα: 
τῆς Κομμαγηνῆς μεγίστη πόλις. κεῖταν παρὰ τὸν 

Εὐφράτην, ὥστ᾽ εἶναν τοῖς Πάρϑοις. εἴ τι τοιοῦτον 

διενενόηντο, ῥάστην μὲν τὴν διάβασιν βεβαίαν δὲ τὴν 5 
ὑποδοχήν. (220) πιστευϑεὶς οὖν ὁ Παῖτος, καὶ λαβὼν 
ἐξουσίαν πράττειν ἃ δοκεῖ συμφέρειν, οὐκ ἐμέλλησεν. 

ἐξαίφνης δὲ τῶν περὶ τὸν "Avvíoyov οὐδὲν προσδο- 
κώντων εἰς τὴν Κομμαγηνὴν ἐνέβαλε, τῶν μὲν ταγμά- 

τῶν ἄγων τὸ ἕκτον, καὶ πρὸς τούτῳ λόχους καί τινας 10 
ἴλας ἱππέων, (2265 συνεμάχουν δὲ καὶ βασιλεῖς αὐτῷ, 

τῆς μὲν Χαλκιδικῆς λεγομένης ᾿Αριστόβουλος, τῆς 

᾿Εμέσης δὲ καλουμένης Σόαιμος. «227» ἦν δ᾽ αὐτοῖς 

τὰ περὶ τὴν εἰσβολὴν ἀνανταγώνιστα᾽ τῶν γὰρ κατὰ 

τὴν χώραν οὐδεὶς ἤϑελε χεῖρας ἀνταίρειν. (228) ᾽4ν- τὸ 
τίοχος δέ, τῆς ἀγγελίας ἀδοκήτως προσπεσούσης, πο- | 

Aéuov uiv οὐδ᾽ ἐπίνοιαν πρὸς "Pouatove ἔσπασεν. ἔγνω 

δὲ πᾶσαν τὴν βασιλείαν ὡς εἶχεν ἐπ᾽ ὀχήματος κατα- 
λιπὼν μετὰ γυναικὸς καὶ τέχνων ὑπεξελθεῖν, οὕτως 

ἂν οἰόμενος καϑαρὸν Ῥωμαίοις ἑαυτὸν ἀποδεῖξαι τῆς 20 

ἐπενηνεγμένης αἰτίας. «229» xal προελϑὼν ἀπὸ τῆς 

πόλεως ἑκατὸν σταδίους πρὸς τοῖς εἴκοσιν εἰς τὸ πε- 

δίον ἐν αὐτῷ καταυλίξεται. (280) Παῖτος δ᾽ ἐπὶ μὲν 

τὰ Σαμόσατα τοὺς καταληψομένους ἀποστέλλει, καὶ δι᾽ 

ἐκείνων εἶχε τὴν πόλιν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς ἄλλης δυ- ss 

νάμεως ἐπ᾽ ᾿Αντίοχον ἐποιεῖτο τὴν ὁρμήν. «2931» οὐ 

μὴν ὃ βασιλεὺς οὐδ᾽ ὑπὸ τῆς ἀνάγκης προήχϑη πρᾶξαί 

τι πρὸς Ῥωμαίους πολεμικόν, ἀλλὰ τὴν αὑτοῦ τύχην 

ὀδυρόμενος ὅ τι δέοι παϑεῖν ὑπέμενε. (292) νέοις 

ὃὲ καὶ πολέμων ἐμπείροις καὶ ῥώμῃ σωμάτων διαφέ- so 

ρουσιν οὐ ῥάδιον ἦν τοῖς παισὶν αὐτοῦ τὴν συμφορὰν 
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ἀμαχεὶ καρτερεῖν. τρέπονται οὖν πρὸς ἀλκὴν ᾿Επιφα- 

νής τε καὶ Καλλίνικος. 4289» σφοδρᾶς δὲ τῆς μάχης 

καὶ παρ᾽ ὅλην τὴν ἡμέραν γενομένης. αὐτοὶ τὴν ἀν- 
δρείαν διαπρεπῆ παρέσχον, καὶ μηδὲν ἐλαττωϑείσῃ τῇ 

5 σφετέρᾳ δυνάμει ἑσπέρας διελύϑησαν. (2945 Avrióyo 
δ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ τῇ μάχῃ τοῦτον χκεχωρηκυίᾳ τὸν τρόπον 
μένειν ἀνεκτὸν ἐδόκει" λαβὼν δὲ τὴν γυναῖχα καὶ τὰς 
ϑυγατέρας μετ᾽ ἐκείνων ἐποιεῖτο τὴν φυγὴν εἰς Κιλι- 
κίαν, καὶ τοῦτο πράξας τὰ φρονήματα τῶν οἰκείων 

10 στρατιωτῶν κατέκλασεν" 290» ὡς γὰρ ἀπεγνωσμένης 

ὑπ᾽ αὐτοῦ τῆς βασιλείας ἀπέστησαν καὶ πρὸς τοὺς 

Ῥωμαίους μετεβάλοντο, καὶ πάντων πρόδηλος ἦν ἀπό- 
γνῶσις. «296» πρὶν οὖν τελέως ἐρημωϑῆναι τῶν 
συμμάχων, τοῖς περὶ τὸν ᾿Επιφανῆ σώξειν αὑτοὺς ἐκ 

15 τῶν πολεμίων ἦν ἀναγκαῖον. καὶ γίγνονται δέκα 

σύμπαντες ἱππεῖς “οἵ μετ᾽ αὐτοῦ τὸν Εὐφράτην δια- 
βαλόντες, (251) ἔνϑεν ἤδη μετ᾽ ἀδείας πρὸς τὸν βα- 

σιλέκχ τῶν Πάρϑων Βολογαίσην κομισϑέντες οὐχ ὡς 

φυγάδες ὑπερηφανήϑησαν, ἀλλ᾽ ὡς ἔτι τὴν παλαιὰν 

90 ἔχοντες εὐδαιμονίαν πάσης τιμῆς ἠξιώϑησαν. 

(2385 ᾿Αντιόχῳ δ᾽ εἰς Ταρσὸν ἀφιγμένῳ τῆς Κιλι- 

κίας ἑκατοντάρχην Παῖτος ἐπιπέμψας, δεδεμένον αὐτὸν 

εἰς Ῥώμην ἀπέστειλεν. 4289» ᾿ϑεσπασιανὸς δ᾽ οὐχ 

ὑπέμεινεν οὕτω πρὸς αὐτὸν ἀναχϑῆναι τὸν βασιλέα, 

τῆς παλαιᾶς ἀξιῶν φιλίας μᾶλλον αἰδῶ λαβεῖν ἢ διὰ 

τὴν τοῦ πολέμου πρόφασιν ἀπαραίτητον ὀργὴν δια- 

φυλάττειν. (240» χελεύει δὴ καϑ' 600v ἔτ᾽ ὄντος αὐτοῦ 

τῶν δεσμῶν ἀφαιρεϑῆναι, καὶ παρέντα τὴν εἰς Ῥώμην 

ἄφιξιν τὸ νῦν ἐν “ακεδαίμονι διάγειν, δίδωσί τε us- 

γάλας αὐτῷ προσόδους χρημάτων, ὅπως μὴ μόνον 

ἄφϑονον ἀλλὰ καὶ βασιλικὴν ἔχοι τὴν δίαιταν. (241) 

2 [2i 

3 ce 
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ταῦτα τοῖς περὶ τὸν ᾿Επιφανῆ πυϑομένοις, πρότερον 

σφόδρα περὶ τοῦ πατρὸς δεδιόσιν, ἀνείϑησαν αἱ ψυχαὶ 

μεγάλης καὶ δυσδιαϑέτου φροντέδος. «249» ἐλπὶς δὲ 
καὶ αὐτοῖς τῶν παρὰ Καέσαρος διαλλαγῶν ἐγένετο, 
Βολογαίδου περὶ αὐτῶν ἐπιστείλαντος" οὐδὲ γὰρ εὐ- 
δαιμονοῦντες ὑπέμενον ἔξω τῆς Ῥωμαίων ξῆν ἡγεμο- 

νίας. (248) δόντος δὲ Καίσαρος ἡμέρως αὐτοῖς τὴν 

ἄδειαν εἰς Ῥώμην παρεγένοντο, τοῦ vs πατρὸς ὡς αὖ- 

τοὺς ἐκ τῆς “ακεδαίμονος εὐϑὺς ἐλϑόντος πάσης ἀξιού- 

μξνον τιμῆς κατέμενον ἐνταῦϑα. 

(2445 τὸ 0$ τῶν ᾿4λανῶν ἔϑνος ὅτι μέν εἰσι Σικύ- 

ὅαι περὶ τὸν Τάναϊν καὶ τὴν Μαιῶτιν λέμνην κατοι- 

κοῦντες, πρότερόν που δεδηλώκαμεν, (240) κατὰ τού- 

τους δὲ τοὺς χρόνους διανοηϑέντες εἰς τὴν Μηδίαν 

καὶ προσωτέρω ταύτης ἔτι καϑ' ἁρπαγὴν ἐμβαλεῖν, τῷ 

10 

15 

βασιλεῖ τῶν Ὑρκανῶν διαλέγονται" τῆς παρόδου yàg 

οὗτος δεσπότης ἐστίν, ἣν ὃ βασιλεὺς ᾿Δ4λέξανδρος πύ- 
λαις σιδηραῖς κλειστὴν ἐποίησε. «4246» χἀκείνου τὴν 

εἴσοδον αὐτοῖς παρασχόντος. ἀϑρόοι καὶ μηδὲν προῦπ- 

οπτεύσασι τοῖς Μήδοις ἐπιπεσόντες χώραν πολυάν- 

ϑρῶπον καὶ παντοίων ἀνάμεστον βοσκημάτων δνιήρπα- 

ξον, μηδενὸς αὐτοῖς τολμῶντος ἀνϑίστασϑαι" (241) καὶ 

γὰρ ὁ βασιλεύων τῆς χώρας Πάκορος ὑπὸ δέους εἰς 

τὰς δυσχωρίας ἀναφυγὼν τῶν μὲν ἄλλων ἁπάντων 
παραχεχωρήκει, μόλις δὲ παρ᾽ αὐτῶν ἐρρύσατο τήν τε 

γυναῖχα καὶ τὰς παλλακὰς αἰχμαλώτους γενομένας, 

ἑκατὸν δοὺς τάλαντα. «248» μετὰ πολλῆς οὖν ῥα- 
στώνης ἀμαχεὶ ποιούμενοι τὰς ἁρπαγάς, μέχρι τῆς 

᾿Φρμενίας προῆλθον πάντα λεηλατοῦντες. (2495 Τι- 

20 

2ὅ 

ριδάτης δ᾽ αὐτῆς ἐβασίλευεν. ὃς ὑπαντιάσας αὐτοῖς so 
καὶ ποιησάμενος μάχην παρὰ μικρὸν ἦλθεν ém αὐτῆς 
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ξωὸς ἁλῶναι τῆς παρατάξεως. (2005 βρόχον γὰρ 
αὐτῷ τις πόρρωϑεν περιβαλὼν ἔμελλεν ἐπισπάσειν, εἰ 

μὴ τῷ ξέφει. ϑᾶττον ἐκεῖνος τὸν τόνον κόψας ἔφϑη 

διαφυγεῖν. (2515 οἵ δὲ καὶ διὰ τὴν μάχη» ἔτι μᾶλ- 
5 Aov ἀγριωϑέντες τὴν μὲν χώραν ἐλυμήναντο, πολὺ 

δὲ πλῆϑος ἀνθρώπων καὶ τῆς ἄλλης λείας ἄγοντες 

ἐξ ἀμφοῖν τῶν βασιλειῶν πάλιν εἰς τὴν οἰκείαν éxo- 
μίσϑησαν. 

«202» ἐπὶ δὲ τῆς Ιουδαίας Βάσσου τελευτήσαντος 

10 Φλάδιος Σίλδας διαδέχεται τὴν ἡγεμονίαν" καὶ τὴν 

μὲν ἄλλην ἅπασαν ὁρῶν τῷ πολέμῳ κεχειρωμένην, ἕν 

ὃδὲ μόνον ἔτι φρούριον ἀφεστηκός, ἐστράτευσεν ἐπὶ 
τοῦτο, πᾶσαν τὴν ἐν τοῖς τόποις δύναμιν συναγαγών. 

(2535 καλεῖται δὲ τὸ μὲν φρούριον Μασάδα, προει- 

15 στήκει δὲ τῶν κατειληφότων αὐτὸ σικαρίων δυνατὸς 

ἀνὴρ ᾿Ελεάζαρος, ἀπόγονος ᾿Ιούδα τοῦ πείσαντος lov- 
δαίων οὐχ ὀλίγους, ὡς πρότερον δεδηλώκαμεν, μὴ 

ποιεῖσϑαι τὰς ἀπογραφάς., ὅτε Κυρίνιος τιμητὴς εἰς 

τὴν ᾿Ιουδαίαν ἐπέμφϑη. (204) τότε γὰρ oí σικάριοι 

- 20 συνέστησαν ἐπὶ τοὺς ὑπαχούειν Ῥωμαίων ϑέλοντας, 

καὶ πάντα τρόπον ὡς πολεμίοις προσεφέροντο, τὰς 

μὲν χτήσεις ἁρπάξοντες καὶ περιελαύνοντες. ταῖς δ᾽ 

οἰκήσεσιν αὐτῶν πῦρ ἐνιέντες" (20Ό» οὐδὲν γὰρ ἀλλο- 

φύλων αὐτοὺς ἔφασκον διαφέρειν, οὕτως ἀγεννῶς τὴν 

ss περιμάχητον Ιουδαίοις ἐλευϑερίαν προειμένους καὶ 

. δουλείαν αἵρεῖσϑαι τὴν ὑπὸ Ῥωμαίοις ἀνωμολογηκχό- 

τας. «256» ἦν δ᾽ ἄρα τοῦτο πρόφασις εἰς παρακά- 
λυμμα τῆς ὠμότητος καὶ τῆς πλεονεξίας ὑπ᾽ αὐτῶν 

| λεγόμενον. σαφὲς δὲ διὰ τῶν ἔργων ἐποίησαν (201) 

30 0 μὲν γὰρ αὐτοῖς τῆς ἀποστάσεως ἐχοινώνησαν καὶ 

τοῦ πρὸς Ρωμαίους συνήραντο πολέμου καὶ παρ᾽ ἐκεί- 
IoszPHus. VI. 11 
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vov δὲ τολμήματα χείρω πρὸς αὐτοὺς ἐγένετο. (258) 

κἀπὶ τῷ ψεύδεσϑαι πάλιν τὴν πρόφασιν ἐξελεγχόμενοι 

μᾶλλον ἐκάκουν τοὺς τὴν πονηρίαν αὐτῶν διὰ τῆς 
δικαιολογίας ὀνειδίξονταρ. «2ῦ9» ἐγένετο γάρ πως ὃ 

χρόνος ἐκεῖνος παντοδαπῆς ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις πονηρίας 

πολυφόρος, ὡς μηδὲν κακίας ἔργον ἄπρακτον παραλι- 

πεῖν, μηδ᾽ εἴ τις ἐπινοίᾳ διαπλάττειν ἐθελήσειεν ἔχειν 
ἄν τι καινότερον ἐξευρεῖν. «260» οὕτως ἰδέᾳ ve καὶ 

κοινῇ πάντες ἐνόσησαν, καὶ πρὸς τὸ ὑπερβάλλειν ἀλ- 
λήλους ἔν τὲ ταῖς πρὸς τὸν ϑεὸν ἀσεβείαις καὶ ταῖς 

εἰς τοὺς πλησίον ἀδικίαις ἐφιλονίκησαν, οἱ μὲν δυνα- 

τοὶ τὰ πλήϑη κακοῦντες, o πολλοὶ δὲ τοὺς δυνατοὺς 

ἀπολλύναι σπεύδοντες. «2015 ἦν γὰρ ἐκείνοις μὲν 

ἐπιϑυμία τοῦ τυραννεῖν, τοῖς δὲ τοῦ βιάξεσϑαι καὶ τὰ 

τῶν εὐπόρων διαρπάξειν. 4262» πρῶτοι μὲν οὖν oí 
σικάριοι τῆς παρανομίας καὶ τῆς πρὸς τοὺς συγγενεῖς 

ἦρξαν ὠμότητος, μήτε λόγον ἄρρητον εἰς ὕβριν μήτ᾽ 

ἔργον ἀπείρατον εἰς ὄλεϑρον τῶν ἐπιβουλευϑέντων 

παραλιπόντες. ἀλλὰ καὶ τούτους ᾿Ιωάννης ἀπέδειξεν 

αὑτοῦ μετριωτέρους. «269» οὐ γὰρ μόνον vos 

πάντας ὅσοι τὰ δίκαια καὶ συμφέροντα συνεβούλευον, 

καϑάπερ ἐχϑίστοις μάλιστα δὴ τῶν πολιτῶν τοῖς τοιού- 

τοις προσφερόμενος, ἀλλὰ καὶ κοινῇ τὴν πατρίδα μυ- 

ρέων ἐνέπλησε κακῶν, οἷα πράξειν ἔμελλεν ἄνϑρωπος 

ἤδη καὶ τὸν ϑεὸν ἀσεβεῖν τετολμηκώς" 264» τράπε- 

ξάν ve γὰρ ἄϑεσμον παρετίϑετο, καὶ τὴν νενομισμένην 

καὶ πάτριον ἐξεδιήτησεν ἁγνείαν, Vv! 4$ μηκέτι ϑαυ- 

μαστὸν εἰ τὴν πρὸς ἀνθρώπους ἡμερότητα καὶ κοινω- 

νίαν οὐκ ἐτήρησεν ὃ τῆς πρὸς ϑεὸν εὐσεβείας οὕτω 

καταμανείς. (2605 πάλιν τοίνυν ὃ Γιώρα Σίμων τί 

κακὸν οὐκ ἔδρασεν; ἢ ποίας ὕβρεως ἐλευϑέρων ἀπέ- 

r5 et 

30 
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σχοντο σωμάτων, ot τοῦτον ἀνέδειξαν τύραννον; (2665 

ποία δὲ αὐτοὺς φιλία, ποία δὲ συγγένξδια πρὸς τοὺς 

ἐφ᾽ ἑκάστης ἡμέρας φόνους οὐχὶ ϑρασυτέρους ἐποίησε; 
τὸ μὲν γὰρ τοὺς ἀλλοτρίους κακῶς ποιεῦν ἀγεννοῦς 

s ἔργον εἶναι πονηρίας ὑπελάμβανον, λαμπρὰν δὲ φέρειν. 

ἐπίδειξιν ἡγοῦντο τὴν ἐν τοῖς οἰκειοτάτοις ὠμότητα. 

(2601) παρημιλλήσατο δὲ καὶ τὴν τούτων ἀπόνοιαν ἡ 
τῶν ᾿Ιδουμαίων μανέα" ἐκεῖνοι γὰρ oí μιαρώτατοι τοὺς 

ἀρχιερέας κατασφάξαντες. ὅπως μηδὲ μέρος τι τῆς 

10 πρὸς τὸν ϑεὸν εὐσεβείας διαφυλάττηται, πᾶν ὅσον ἦν 

λείψανον ἔτι πολιτικοῦ σχήματος ἐξέκοψαν, (208) καὶ 

τὴν τελεωτάτην εἰσήγαγον διὰ πάντων ἀνομίαν. ἐν ἧ 

τὸ τῶν ζηλωτῶν κληϑέντων γένος ἤχμαξεν. οἱ τὴν 

προσηγορίαν τοῖς ἔργοις ἐπηλήϑευσαν. (2695 πᾶν γὰρ 

5 κακίας ἔργον ἐξεμιμήσαντο, μηδ᾽ εἴ τι πρότερον προῦπ- 

αρχϑὲν ἡ μνήμη παραδέδωκεν αὐτοὶ παραλιπόντες 

ἀξήλωτον" «210. χαίτοι τὴν προσηγορίαν αὑτοῖς ἀπὸ 

τῶν ἐπ᾿ ἀγαϑῷ ξηλουμένων ἐπέϑεσαν., ἢ κατειρωνευό- 

μενον τῶν ἀδικουμένων διὰ τὴν αὐτῶν ϑηριώδη φύ- 

'?0 σιν, ἢ τὰ μέγιστα τῶν κακῶν ἀγαϑὰ νομίζοντες. (211) 

M [») 

τοιγαροῦν προσῆκον ἕκαστοι τὸ τέλος εὕροντο, τοῦ ϑεοῦ  — 3 

τὴν ἀξίαν ἐπὶ πᾶσιν αὐτοῖς τιμωρίαν βραβεύσαντος" 

(212) ὅσας γὰρ ἀνθρώπου δύναται φύσις κολάσεις 

ὑπομεῖναι, πᾶσαι κατέσκηψαν εἰς αὐτοὺς μέχρι καὶ τῆς 

ἐσχάτης τοῦ βίου τελευτῆς, ἣν ὑπέμειναν ἐν πολυτρό- 

ποῖς αἰκίαις ἀποϑανόντες. 218) οὐ μὴν ἀλλὰ φαίη 

τις ἂν αὐτοὺς ἐλάττω παϑεῖν ὧν ἔδρασαν" τὸ yàg δὲ- 

καίως ἐπ’ αὐτῶν οὐ προσῆν. 4214) τοὺς δὲ ταῖς ἐκεί- 

vov ὠμότησι περιπεσόντας οὐ τοῦ παρόντος ἂν εἴη 

d καιροῦ κατὰ τὴν ἀξίαν ὀδύφρεδϑαι: πάλιν οὖν ἐπάνειμι 

πρὸς τὸ καταλειπόμενον μέρος τῆς διηγήσεως. 
Ir" 

2 [2 

y 
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(2155 ἐπὶ yàg τὸν ᾿Ελεάξαρον xol τοὺς κατέχοντας 

σὺν αὐτῷ τὴν Μασάδαν σικαρίους ὁ τῶν Ῥωμαΐέω» 
στρατηγὸς ἧκε τὰς δυνάμεις ἄγων. καὶ τῆς μὲν χώρας 

ἁπάσης εὐθὺς ἐκράτει; φρουρὰς ἐν τοῖς ἐπικαιροτάτοις 
αὐτῆς μέρεσιν ἐγκαταστήσας, (2 6» τεῖχος δὲ περιέ- 5 

βαλε κύκλῳ περὶ πᾶν τὸ φρούριον, ὅπως μηδενὶ τῶν 

πολιορκουμένων T7 ῥάδιον διαφυγεῖν. καὶ διανέμει 
τοὺς φυλάξοντας. (211 αὐτὸς δὲ καταστρατοπεδεύει 

τόπον ὡς μὲν πρὸς τὴν πολιορκίαν ἐπιτηδειότατον 

ἐκλαβών, x«9' ὃν αἵ τοῦ φρουρίου πέτραι τῷ πλησίον 10 

ὄρει συνήγγιξον, ἄλλως δὲ πρὸς ἀφϑονίαν τῶν ἐπι- 

τηδείων δύσκολον" (2'(8) οὐ γὰρ ἡ τροφὴ μόνον πόρ- 
ρῶϑεν ἐχομίξετο καὶ σὺν μεγάλῃ ταλαιπωρίᾳ τῶν ἐπὶ 
τούτῳ τεταγμένων ᾿Ιουδαίων, ἀλλὰ καὶ τὸ ποτὸν ἦν 

ἀγώγιμον εἰς τὸ στρατόπεδον, τοῦ τόπου μηδεμίαν 

ἐγγὺς πηγὴν ἀναδιδόντος. {2195 ταῦτ᾽ οὖν προοικο- 
νομησάμενος ὃ Σίλδας ἐπὶ τὴν πολιορκίαν ἐτράπετο, 

πολλῆς ἐπιτεχνήσεως καὶ ταλαιπωρίας δεομένην διὰ τὴν 

ὀχυρότητα τοῦ φρουρίου τοιοῦδε τὴν φύσιν ὑπάρχοντος. 

(980» πέτραν οὐκ ὀλίγην τῇ περιόδῳ καὶ μῆκος so 

ὑψηλὴν πανταχόϑεν περιερρώγασι βαϑεῖαι φάραγγες 

κάτωθεν ἐξ ἀοράτου τέρματος, κρημνώδεις καὶ πάσῃ 

βάσει ξῴων ἀπρόσιτοι, πλὴν ὅσον χατὰ δύο τόπους 

τῆς πέτρας εἰς ἄνοδον οὐκ εὐμαρῆ παρεικούσης. (281) 

ἔστι δὲ τῶν δδῶν ἣ μὲν ἀπὸ τῆς ᾿ἀσφαλτίτιδος λέμ- s; 
νης πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα. καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς δύσεως 

ἧ ῥᾷον πορευϑῆναι. 4282» καλοῦσι δὲ τὴν ἑτέραν 
ὄφιν, τῇ στενότητι προσεικάσαντες καὶ τοῖς συνεχέσιν 

ἑλιγμοῖς" κλᾶται γὰρ περὶ τὰς τῶν κρημνῶν ἐξοχάς. 

καὶ πολλάκις εἰς αὑτὴν ἀναστρέφουσα καὶ κατὰ μικρὸν so. 

αὖϑις ἐκμηκυνομένη μόλις ψαύει τοῦ πρόσω. (289) 

5 
M 
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δεῖ ὁὲ παραλλὰξ τὸν δι’ αὐτῆς βαδίξοντα τὸν ἕτερον 
τοῖν ποδοῖν ἐρεέδεσϑαι. ἔστι δὲ πρόδηλος ὄλεϑρος᾽. 
ἑχατέρωϑεν γὰρ βάϑος κρημνῶν ὑποκέχηνε, τῇ φοβε- 

ρότητι πᾶσαν εὐτολμίαν ἐκπλῆξαι δυνάμενον. «(2845 

5 διὰ τοιαύτης οὖν ἐλθόντι σταδίους τριάκοντα κορυφὴ 

τὸ λοιπόν ἐστιν, οὐκ εἰς ὀξὺ τέρμα συνηγμένη, ἀλλ᾽ 
ὥστ᾽ εἶναι κατ᾿ ἄκρας ἐπίπεδον. 28D» ἐπὶ ταύτῃ 
πρῶτον μὲν ὃ ἀρχιερεὺς ὠκοδομήσατο φρούριον ᾿Ιωνά- 

ϑης, καὶ προσηγόρευσε Μασάδαν" ὕστερον δ᾽ Ἡρώδῃ 

10 τῷ βασιλεῖ διὰ πολλῆς ἐγένετο σπουδῆς ἡ τοῦ χωρίου 

κατασκευή. 286» τεῖχός τε γὰρ ἤγειρε περὶ πάντα 

τὸν κύκλον τῆς κορυφῆς ἑπτὰ σταδίων ὄντα, λευκοῦ 

μὲν λίϑου πεποιημένον, ὕψος δὲ δώδεκα καὶ πλάτος 

ὀχτὼ πήχεις ἔχον. (281) τριάκοντα δ᾽ αὐτῷ καὶ ἑπτὰ 

15 πύργοι πεντηκονταπήχεις ἀνεστήκεσαν, ἐξ ὧν ἦν εἰς 
οἰκήματα διελϑεῖν περὶ πᾶν τὸ τεῖχος ἔνδον ὠκοδομη- 

μένα" (2885 τὴν γὰρ κορυφὴν πίονα καὶ πεδίου παν- 

τὸς οὖσαν μαλακωτέραν ἀνῆκεν εἰς γεωργίαν ὃ βασι- 

λεύς., ἵν᾽ εἴ ποτε τῆς ἔξω τροφῆς ἀπορία γένοιτο, μηδὲ 

0 ταύτῃ κάμοιεν οὗ τὴν αὑτῶν σωτηρίαν τῷ φρουρίῳ 

πεπιστευκότες. «280» καὶ βασίλειον δὲ κατεσκεύασεν 

ἐν αὐτῷ. κατὰ τὴν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἀνάβασιν, ὑπο- 

κάτω μὲν τῶν τῆς ἄκρας τειχῶν, πρὸς δὲ τὴν ἄρχτον 
ἐγκλῖνον. τοῦ δὲ βασιλείου τὸ τεῖχος ἦν ὕψει μέγα 

25 καὶ καρτερόν, πύργους ἔχον ἕξηκονταπήχεις ἐγγωνίους. 

τέτταρας. (290) ἥ τε τῶν οἰκημάτων ἔνδον καὶ στοῶν 

καὶ βαλανείων κατασκευὴ παντοία καὶ πολυτελὴς ἦν, 

κιόνων μὲν ἁπανταχοῦ μονολίϑων ὑφεστηκότων. τοί- 

yov δὲ καὶ τῶν ἐν τοῖς οἰκήμασιν ἐδαφῶν λέϑου στρώ- 

80 σεν πεποικιλμένων. (291» πρὸς ἕκαστον δὲ τῶν οἰκου- 

μένων τόπων ἄνω τε καὶ περὶ τὸ βασίλειον καὶ πρὸ 
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τοῦ τείχους πολλοὺς καὶ μεγάλους ἐτετμήκει λάκκους 

ἐν ταῖς πέτραις φυλακτῆρας ὑδάτων, μηχανώμενοσ 
εἶναι χορηγίαν ὅση τῶν ἐκ πηγῶν ἐστε χρωμένοις. 

(292) ὀρυχκτὴ δ᾽ δδὸς ἐκ τοῦ βασιλείου πρὸς ἄκραν 
τὴν κορυφὴν ἀνεφέρετο, τοῖς ἔξωϑεν ἀφανής. οὐ μὴν 

οὐδὲ vcio φανεραῖς ὁδοῖς ἦν οἷόν τε χρήσασϑαι ῥα- 
δίως τοὺς πολεμίους 42935 ἡ μὲν γὰρ ége διὰ τὴν 
φύσιν, ὡς προείπομεν, ἐστὶν ἄβατος. τὴν δ᾽ ἀπὸ τῆς 

ἑσπέρας μεγάλῳ κατὰ τὸ στενότατον πύργῳ διετεί- 

χισεν, ἀπέχοντι τῆς ἄκρας πήχεων οὐκ ἔλαττον διά- 

στημα χιλίων, ὃν οὔτε παρελϑεῖν δυνατὸν ἦν οὔτε 
ῥάδιον ἑλεῖν. δυσέξοδος δὲ καὶ τοῖς μετ᾽ ἀδείας βαδί- 

ἕξουσιν ἐπεποίητο. 

(29045 οὕτω μὲν οὖν πρὸς τὰς τῶν πολεμίων ἐφό- 

δους φύσει τὲ καὶ χειροποιήτως τὸ φρούριον ὠχύρωτο, 

«295» τῶν δ᾽ ἔνδον ἀποκειμένων παρασκευῶν ἔτι μᾶλ- 

λον ἄν τις ἐθαύμασε τὴν λαμπρότητα καὶ τὴν διαμο- 

uv: (296) σῖτός vs γὰρ ἀπέκειτο πολὺς καὶ πολὺν 

χρόνον ἀρκεῖν ἱκανώτατος, οἷνός vs πολὺς ἦν καὶ 

ἔλαιον, ἔτι δὲ παντοῖος ὀσπρίων καρπὸς καὶ φοίνικες 

ἐσεσώρευντο. (291) πάντα δ᾽ εὗρεν ὃ ̓ Ελεάξαρος, τοῦ 
φρουρίου μετὰ τῶν σικαρίων ἐγκρατὴς δόλῳ γενόμε-- 

voc, ἀχμαῖα καὶ μηδὲν τῶν νεωστὶ κειμένων ἀποδέ- 

 ovva* καίτοι σχεδὸν ἀπὸ τῆς παρασχευῆς εἰς τὴν ὑπὸ 

Ῥωμαίοις ἅλωσιν ἑχατὸν ἦν χρόνος ἐτῶν. ἀλλὰ καὶ 
“Ῥωμαῖοι τοὺς περιλειφϑέντας τῶν καρπῶν εὗρον ἀδια- 

φϑόρους. (298) αἴτιον δ᾽ οὐκ ἂν ἁμάρτοι τις ὑπο- 

λαμβάνων εἶναι τὸν ἀέρα τῆς διαμονῆς, ὕψει τῶν περὶ 

τὴν ἄκραν πάσης ὕντα γεώδους καὶ ϑολερᾶς ἀμιγῆ 

κράσεως. 299» εὑρέϑη ὃὲ καὶ παντοίων πλῆϑος 

ὅπλων ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀποτεϑησαυρισμένον, ὡς ἀν- 

20 
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δράσιν ἀρκεῖν μυρίοις, ἀργός vs σίδηρος καὶ χαλκός, 

ἔτι δὲ καὶ μόλιβδος, ἅτε δὴ τῆς παρασκευῆς ἐπὶ μέ- 
γάλαις αἰτίαις. γενομένης. «900» λέγεται γὰρ αὑτῷ 
τὸν Ἡρώδην τοῦτο τὸ φρούριον &ig ὑποφυγὴν ἕτοι- 

5 μάξειν, διπλοῦν ὑφορώμενον κίνδυνον, τὸν μὲν παρὰ 

τοῦ πλήϑους τῶν Ιουδαίων, μὴ καταλύσαντες ἐκεῖνον 

τοὺς πρὸ αὐτοῦ βασιλέας ἐπὶ τὴν ἀρχὴν καταγάγωσι, 
τὸν μείζω δὲ καὶ χαλεπώτερον ἐκ τῆς βασιλευούσης 

“Αἰγύπτου Κλεοπάτρας. «49301» αὕτη γὰρ τὴν αὑτῆς 

ιογνώμην οὐκ ἐπεῖχεν, ἀλλὰ πολλάκις ᾿ἀντωνίῳ λόγους 
προσέφερε τὸν μὲν Ἡρώδην ἀνελεῖν ἀξιοῦσα. χαρίσα- 

σϑαι δ᾽ αὑτῇ τὴν βασιλείαν τῶν ᾿Ιουδαίων δεομένη" 

(3025 xai μᾶλλον ἄν τις ἐθαύμασεν ὅτι μηδέπω τοῖς 

προστάγμασιν ᾿Αντώνιος ὑπηκηκόει, κακῶς ὑπὸ τοῦ 

ιό πρὸς αὐτὴν ἔρωτος δεδουλωμένος, οὐχ ὅτι περὶ τοῦ 

μὴ χαρίσασϑαι προσεδόκησε. (3035 διὰ τοιούτους μὲν 
φόβους Ἡρώδης Μασάδαν κατασκευασάμενος ἔμελλε 

Ῥωμαίοις ἀπολείψειν ἔργον τοῦ πρὸς ᾿Ιουδαίους πολέ- 

μου τελευταῖον. | 

.20 9804) ἐπεὶ γὰρ ἔξωϑεν ἤδη περιτετειχίκει πάντα 

τὸν τόπον ὃ τῶν Ῥωμαίων, ὡς προείπομεν. ἡγεμών, 

καὶ τοῦ μή τινα ἀποδρᾶναι πρόνοιαν ἐπεποίητο τὴν 

ἀκριβεστάτην, ἐνεχείρει τῇ πολιορκίᾳ, μόνον εὑρὼν 

ἕνα τόπον ἐπιβολὴν χωμάτων δέξασϑαι δυνάμενον. 

86 (900) μετὰ γὰρ τὸν διατειχίξοντα πύργον τὴν ἀπὸ 

τῆς δύσεως ὁδὸν ἄγουσαν εἴς τε τὸ βασίλειον καὶ τὴν 

ἀκρώρειαν. ἦν τις ἐξοχὴ πέτρας εὐμεγέϑης τῷ πλάτει 
καὶ πολὺ προκύπτουσα, τοῦ δ᾽ ὕψους τῆς Μασάδας 

τριακοσίους πήχεις ὑποχάτω. Δευκὴν δ᾽ αὐτὴν ὠνό- 
30 μαξζον. (806) ἐπὶ ταύτην οὖν ἀναβὰς καὶ κατασχὼν 

αὐτὴν ὁ Σίλδας ἐκέλευσε τὸν στρατὸν χοῦν ἐπιφέρειν. 
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τῶν δὲ προϑύμως xol μετὰ πολλῆς χειρὸς ἐργαζομένων 

στερεὸν εἰς διακοσίους πήχεις ὑψώϑη τὸ χῶμα. (807) 
οὐ μὴν οὔτε βέβαιον οὔτ᾽ αὔταρκες ἐδόκει τοῦτο τὸ 

μέτρον εἶναι τοῖς μηχανήμασιν. εἰς ἐπιβάϑραν, ἀλλ᾽ 
ἐπ᾿ αὐτοῦ βῆμα λίϑων μεγάλων συνηρμοσμένον ἐποι-. 

ἤϑη., πεντήκοντα πήχεων εὖρός vs καὶ ὕψος. «2308» 

ἦν δὲ τῶν ἄλλων τε μηχανημάτων ἡ κατασκευὴ παρα- 
πλησία τοῖς ὑπὸ μὲν ᾿᾽δεσπασιανοῦ πρότερον μετὰ ταῦτα 

δ᾽ ὑπὸ Τίτου πρὸς τὰς πολιορκίας ἐπινοηϑεῖσι, {8095 
καὶ πύργος ἑἕξηκοντάπηχυς συνετελέσϑη, σιδήρῳ κατα- 
πεφραγμένος ἅπας, ἐξ οὗ πολλοῖς ὀξυβελέσι καὶ πε- 

τροβόλοις βάλλοντες οἱ Ρωμαῖοι τοὺς ἀπὸ τοῦ τείχους 

μαχομένους ταχέως ἀνέστειλαν καὶ προκύπτειν ἐκώλυ- 

σαν. (93105 ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ κριὸν ὃ Σέλδας μέγαν 
κατασκευασάμενος, συνεχεῖς ποιεῖσϑαι κελεύσας τῷ 

τείχει τὰς ἐμβολάς, μόλις μὲν ἀλλ᾽ οὖν ἀναρρήξας τι 
μέρος αὐτοῦ κατήρειψε. «311» φϑάνουσι δ᾽ οἱ σικά- 

Quo, ταχέως ἔνδοϑεν οἰκοδομησάμενοι τεῖχος ἕτερον, ὃ 

μηδ᾽ ὑπὸ τῶν μηχανημάτων ἔμελλεν ὅμοιόν τι πείδσε- 

σϑαι" μαλακὸν γὰρ αὐτὸ xol τὴν σφοδρότητα τῆς ἐμ- 

βολῆς ὑπεκλύειν δυνάμενον τοιῷδε τρόπῳ κατεσκεύα- 

ὅαν. (9512) δοχοὺς μεγάλας ἐπὶ μῆκος προσεχεῖς 

ἀλλήλαις κατὰ τὴν τομὴν συνέϑεσαν. δύο δ᾽ ἦσαν 

στίχοι παράλληλοι, τοσοῦτον διεστῶτες ὅσον εἶναι πλά- 

τος τείχους. καὶ μέσον ἀμφοῖν τὸν χοῦν ἐνεφόρουν. 

(3135 ὅπως δὲ μηδ᾽ ὑψουμένου τοῦ χώματος ἡ γῆ δια- 

χέοιτο, πάλιν ἑτέραις δοκοῖς ἐπικαρσίαις τὰς κατὰ μῆ- 

κος κειμένας διέδουν. (3145 ἦν οὖν ἐκείνοις μὲν 

οὐκοδομίᾳ τὸ ἔργον παραπλήσιον, τῶν μηχανημάτων 

δ᾽ αἱ πληγαὶ φερόμεναι πρὸς εἶκον ἐξελύοντο, καὶ τῷ 

σάλῳ συνιζάνον ἐποίουν αὐτὸ στεριφώτερον. (93155 

20 
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τοῦτο συνιδὼν ὁ Σίλδας πυρὶ μᾶλλον αἱρήσειν ἐνό- 

wife τὸ τεῖχος, καὶ τοῖς στρατιώταις προσέταττε λαμ- 

πάδας αἰϑομένας ἀϑρόους εἰσακοντίξειν. (2165 τὸ δ΄, 
οἷα δὴ ξύλων τὸ πλέον πεποιημένον, ταχὺ τοῦ πυρὸς 
ἀντελάβετο, καὶ τῇ χαυνότητι πυρωϑὲν διὰ βάϑους 
φλόγα πολλὴν ἐξεπύρσευσεν. (3811) ἀρχομένου μὲν 

οὖν ἔτι τοῦ πυρὸς βορρᾶς ἐμπνέων τοῖς Ῥωμαίοις 
φοβερὸς ἦν. ἄνωθεν γὰρ ἀποστρέφων ἐπ᾽ ἐκείνους 

ἤλαυνε τὴν φλόγα, καὶ σχεδὸν ἤδη τῶν μηχανημάτων 

10 ὡς συμφλεγησομένων ἀπεγνώκεσαν. «9318» ἔπειτα δ᾽ 

αἰφνίδιον νότος μεταβαλὼν καϑάπερ ἐκ δαιμονίου 

προνοίας, καὶ πολὺς ἐναντίος πνεύσας, τῷ τείχει φέ- 

ρῶν αὐτὴν προσέβαλε, καὶ πᾶν ἤδη διὰ rove 

ἐφλέγετο. ^ 

(3195 Ῥωμαῖοι uiv οὖν τῇ παρὰ τοῦ 9500 συμ- 
μαχίᾳ κεχρημένοι χαίροντες εἰς τὸ στρατόπεδον ἀπηλ- 

λάττοντο, us9' ἡμέραν ἐπιχειρεῖν τοῖς πολεμίοις διε- 

γνωχότες, καὶ τὰς φυλακὰς νύκτωρ ἐπιμελεστέρας ἐποι- 

τἀν εόσα, μή τινες αὐτῶν λάϑωσιν ἀποδράντες" {3205 

φο οὐ μὴν οὔτ᾽ αὐτὸς ᾿Ελεάξαρος ἐν νῷ δρασμὸν ἔλαβεν 

οὔτ᾽ ἄλλῳ τινὶ τοῦτο ποιεῖν ἔμελλεν ἐπιτρέψειν. (921) 

ὁρῶν δὲ τὸ μὲν τεῖχος ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀναλούμενον, 

ἄλλον δ᾽ οὐδένα σωτηρίας τρόπον οὐδ᾽ ἀλκῆς ἐπινοῶν. 
ἃ δ᾽ ἔμελλον ἹΡωμαῖοι δράσειν αὐτοὺς καὶ τέκνα καὶ 

25 γυναῖχας αὐτῶν, εἰ κρατήσειαν, ὑπ᾽ ὀφϑαλμοὺς αὑτῷ 

τιϑέμενος, ϑάνατον κατὰ πάντων ἐβουλεύσατο. (322) 

καὶ τοῦτο κρίνας ἐκ τῶν παρόντων ἄριστον, τοὺς ἀν- 

δρωδεστάτους τῶν ἑταίρων συναγαγὼν τοιούτοις ἐπὶ 

τὴν πρᾶξιν λόγοις παρεκάλει. (932935 πάλαι διεγνω- 

so κότας ἡμᾶς. ἄνδρες ἀγαϑοί, μήτε Ῥωμαίοις μήτ᾽ ἄλλῳ 

τινὶ δουλεύειν ἢ ϑεῷ (μόνος γὰρ οὗτος ἀληϑής ἐστι 

et 
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καὶ δίκαιος ἀνθρώπων δεσπότης), ἥκει νῦν καιρὸς 

ἐπαληϑεῦσαι κελεύων τὸ φρόνημα τοῖς ἔργοις. 9394» 
πρὸς ὃν αὑτοὺς μὴ καταισχύνωμεν, πρότερον μηδὲ 
δουλείαν ἀκένδυνον ὑπομείναντες, νυνὶ δὲ μετὰ δου- 

λείας ἑλόμενον τιμωρίας ἀνηκέστους. εἰ ζῶντες ἐπὶ 

“Ρωμαίοις ἐσόμεϑα᾽ πρῶτοί τε γὰρ πάντων ἀπέστημεν. 

καὶ πολεμοῦμεν αὐτοῖς τελευταῖοι. (335) voguífo δὲ 
καὶ παρὰ ϑεοῦ ταύτην ἡμῖν δεδόσϑαι χάριν, τοῦ δύ- 

νασϑαι καλῶς καὶ ἐλευϑέρως ἀποθανεῖν, ὕπερ ἄλλοις 

οὐκ ἐγένετο παρ᾽ ἐλπίδα κρατηϑεῖσιν. (93265 ἡμῖν δὲ 

πρόδηλος μέν ἐστιν ἣ γενηδομένη us) ἡμέραν ἅλω- 

σις. ἐλευϑέρα δ᾽ ἡ τοῦ γενναίου ϑανάτου μετὰ τῶν 

φιλτάτων αἵρεσις. οὔτε γὰρ τοῦτ᾽ ἀποκωλύειν οἷ πο- 

λέμιοι δύνανται πάντως εὐχόμενον ζῶντας ἡμᾶς παρα- 

λαβεῖν. οὔϑ᾽ ἡμεῖς ἐκείνους ἔτι νικᾶν μαχόμενοι. 

(821) ἔδει μὲν γὰρ εὐθὺς ἴσως ἐξ ἀρχῆς. ὅτε τῆς 

ἐλευϑερίας ἡμῖν ἀντιποιεῖσθαι ϑελήσασι πάντα καὶ 

παρ᾽ ἀλλήλων ἀπέβαινε χαλεπὰ καὶ παρὰ τῶν πολε- 
μίων χείρω. τῆς τοῦ ϑεοῦ γνώμης στοχάξεσϑαι, καὶ 

γιγνώσκειν ὅτι τὸ πάλαι φίλον αὐτῷ φῦλον ᾿Ιουδαίων 

ἀπώλειαν κατέγνωστο (828) μένων γὰρ εὐμενής. ἢ 

μετρίως γοῦν ἡμῖν ἀπηχϑημένος. οὐκ ἂν τοσούτων 

μὲν ἀνθρώπων περιεῖδεν ὄλεϑρον, προήχατο δὲ τὴν 
ἱερωτάτην αὑτοῦ πόλιν πυρὶ καὶ κατασκαφαῖς πολεμίων. 

(3295 ἡμεῖς δ᾽ ἄρα καὶ μόνοι τοῦ παντὸς ᾿Ιουδαίων 

γένους ἠλπίσαμεν περιέσεσϑαι τὴν ἐλευϑερίαν φυλά- 

ἕαντες. ὥσπερ ἀναμάρτητοι πρὸς τὸν ϑεὸν γενόμενοι 

καὶ μηδεμιᾶς μετασχόντες {παρανομίαςΣ,. οἵ καὶ τοὺς 

ἄλλους ἐδιδάξαμεν. {9380) τοιγαροῦν Ógürs πῶς ἡμᾶς 

ἐλέγχει μάταια προσδοκήσαντας, κρείττονα τῶν ἐλπί- 

δὼν τὴν ἐν τοῖς δεινοῖς ἀνάγκην ἐπαγαγών. (3315 
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οὐδὲ γὰρ ἡμᾶς ἡ τοῦ φρουρίου φύσις ἀνάλωτος οὖσα 
πφὴς σωτηρίαν ὠφέληκεν, ἀλλὰ καὶ τροφῆς ἀφϑονίὰν 

καὶ πλῆϑος ὕπλων καὶ τὴν ἄλλην ἔχοντες παρασκευὴν 
περιττεύουσαν, ὑπ᾽ αὐτοῦ περιφανῶς τοῦ ϑεοῦ τὴν 

5 ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἀφῃρήμεϑα᾽ (392) τὸ γὰρ πῦρ 

1 e 

1 e 

^2 [- 

to Q 

30 

εἰς τοὺς πολεμίους φερόμενον οὐκ αὐτομάτως ἐπὶ τὸ 

κατασχευασϑὲν τεῖχος ὑφ᾽ ἡμῶν ἀνέστρεψεν, ἀλλ᾽ ἔστι 
ταῦτα χόλος πολλῶν ἀδικημάτων, ἃ μανέντες εἰς τοὺς 

ὁμοφύλους ἐτολμήσαμεν. 4333» ὑπὲρ ὧν μὴ τοῖς 

ἐχϑίστοις Ῥωμαίοις δίκας ἀλλὰ τῷ ϑεῷ δι᾽ ἡμῶν αὐτῶν 

ὑπόσχωμεν. αὗται δ᾽ εἰσὶν ἐκείνων μετριώτεραι" (3945 

ϑνησκέτωσαν γὰρ γυναῖκες ἀνύβριστοι καὶ παῖδες δου- 

λείας ἀπείρατοι. μετὰ δ᾽ αὐτοὺς ἡμεῖς εὐγενῆ χάριν 

ἀλλήλοις παράσχωμεν, καλὸν ἐντάφιον τὴν ἐλευϑερίαν 

φυλάξαντες.. «99D» πρότερον δὲ καὶ τὰ χρήματα καὶ 

τὸ φρούριον πυρὶ διαφϑείρωμεν᾽ λυπήσονται γὰρ 'Po- 

μαῖοι, σαφῶς οἶδα, μήτε τῶν ἡμετέρων σωμάτων κρα- 

τήσαντες x«l τοῦ κέρδους ἁμαρτόντες. (950) τὰς 

τροφὰς μόνας ἐάσωμεν" αὗται γὰρ ἡμῖν τεϑνηκόσι 

μαρτυρήσουσιν ὅτι μὴ δι᾽ ἔνδειαν. ἐκρατήϑημεν, ἀλλ᾽ 

ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς διέγνωμεν, ϑάνατον ἑλόμενοι πρὸ 

δουλείαο.ἢ 

{351) ταῦτα ᾿Ελεάξαρος ἔλεγεν, οὐ μὴν κατ᾽ αὐτὸ 

ταῖς γνώμαις προσέπιπτε τῶν παρόντων, ἀλλ᾽ οἱ μὲν 

ἔσπευδον ὑπακούειν καὶ μόνον οὐχ ἡδονῆς ἐνεπίμπλαντο, 

καλὸν εἶναι τὸν ϑάνατον νομέζοντες. 4998» τοὺς δ᾽ 
αὐτῶν μαλακωτέρους γυναικῶν καὶ γενεᾶς οἶκτος εἰσ- 

get πάντως δὲ καὶ τῆς ἑαυτῶν προδήλου. "τελευτῆς 
εἰς ἀλλήλους ἀποβλέποντες τοῖς δακρύοις τὸ μὴ βου- 

λόμενον τῆς γνώμης ἐσήμαινον. 4339» τούτους ἰδὼν 

᾿Ελεάξαρος ἀποδειλιῶντας καὶ πρὸς τὸ μέγεϑος τοῦ 
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βουλεύματος τὰς ψυχὰς ὑποκλωμένους, ἔδεισε μή ποτε 
καὶ τοὺς ἐρρωμένως τῶν λόγων ἀκούσαντας αὐσοὶ 

συνεκϑηλύνωσι ποτνιώμενοι καὶ δανφύοντες. 940» 
οὔκουν ἀνῆκε τὴν παρακέλευσιν, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐπεγείρας Ὁ 

καὶ πολλοῦ λήματος πλήρης γενόμενος λαμπροτέροις 5. 

ἐνεχείρει λόγοις περὶ ψυχῆς ἀϑανασίας, (3841) μέγα 

τε σχετλιάσας καὶ τοῖς δακρύουσιν ἀτενὲς ἐμβλέψας 
“ἦ πλεῖστον᾽ εἶπεν “ἐψεύσϑην, νομίξων ἀνδράσιν ἀγα- 
ϑοῖς τῶν ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας ἀγώνων συναίρεσϑαι., 

ξῆν καλῶς ἢ τεϑνάναιν διεγνωκόσιν. (842) ὑμεῖς δ᾽ 10 

ἦτε τῶν τυχόντων οὐδὲν εἰς ἀρετὴν οὐδ᾽ εἰς εὐτολμέαν 
διαφέροντες. οἵ ys καὶ τὸν ἐπὶ μεγίστων ἀπαλλαγῇ 

κακῶν φοβεῖσϑε ϑάνατον, δέον ὑπὲρ τούτου μήτε 
μελλῆσαι μήτε σύμβουλον ἀναμεῖναι. (848) πάλαι γὰρ 

εὐθὺς ἀπὸ τῆς πρώτης αἰσϑήσεως παιδεύοντες ἡμᾶς ιτὉ 

of πάτριοι καὶ ϑεῖοι λόγοι διετέλουν, ἔργοις τε καὶ 

φρονήμασι τῶν ἡμετέρων προγόνων αὐτοὺς βεβαιούν- 

vOv, ὅτι συμφορὰ τὸ ζῆν ἐστιν ἀνθρώποις, οὐχ ὃ 

ϑάνατος. «944» οὗτος μὲν γὰρ ἐλευϑερίαν διδοὺς 

ψυχαῖς εἰς τὸν οἰκεῖον καὶ χαϑαρὸν ἀφέησι τόπον 530 

ἀπαλλάττεσϑαι, πάσης συμφορᾶς ἀπαϑεῖς ἐσομένας" 

ἕως δ᾽ εἰσὶν ἐν σώματι ϑνητῷ δεδεμέναι καὶ τῶν τού- 

του κακῶν συναναπέμπλανται, τἀληϑέστατον εἰπεῖν, 

τεϑνήκασι" κοινωνία γὰρ ϑείῳ πρὸς ϑνητὸν ἀπρεπής 

ἐστι. (845) μέγα μὲν οὖν δύναται ψυχὴ καὶ σώματι 95 

συνδεδεμένη" ποιεῖ γὰρ αὑτῆς ὄργανον αἰσϑανόμενον 

ἀοράτως αὐτὸ κινοῦσα καὶ ϑνητῆς φύσεως περαιτέρω 

προάγουδα ταῖς πράξεσιν" {8465 οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὰν 

ἀπολυϑεῖσδα τοῦ καϑέλκοντος αὐτὴν βάρους ἐπὶ γῆν 

καὶ προσχρεμαμένου χῶρον ἀπολάβῃ τὸν οἰκεῖον, τότε 30. 

δὴ μακαρίας ἰσχύος καὶ πανταχόϑεν ἀκωλύτου μετέχει 
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δυνάμεως, ἀόρατος μένουσα τοῖς ἀνθρωπίνοις ὄμμασιν 

ὥσπερ αὐτὸς ὃ ϑεός. (341) οὐδὲ γὰρ ἕως ἐστὶν ἐν 

σώματι ϑεωρεῦνοι" πρόσεισι γὰρ ἀφανῶς, καὶ μὴ βλε- 
πομένη πάλιν ἀπαλλάττεται. μίαν μὲν αὐτὴ φύσιν 

5 ἔχουσα τὴν ἄφϑαρτον, αἰτία δὲ σώματι γιγνομένη 

μεταβολῆς. «9348» ὅτου γὰρ ἂν ψυχὴ προσάψηται, 

τοῦτο ξῇ καὶ τέϑηλεν, ὅτου δ᾽ ἂν ἀπαλλαγῇ, μαρανϑὲν 

ἀποθνήσκει. τοσοῦτον περίεστιν αὐτῇ ἀϑανασίας. 
(3949) ὕπνος δὲ τεχμήριον ὑμῖν ἔστω τῶν λόγων 

10 ἐναργέστατον, ἐν ᾧ ψυχαί, τοῦ σώματος αὐτὰς μὴ 
περισπῶντος, ἡδίστην μὲν ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἐφ᾽ ἕαυ- 

τῶν γενόμεναι, ϑεῷ δ᾽ ὁμιλοῦσαι κατὰ συγγένειαν πάντῃ 

μὲν ἐπιφοιτῶσι, πολλὰ δὲ τῶν ἐσομένων προϑεσπί- 
ζουσι. (3505 τί δὲ δεῖ δεδιέναι ϑάνατον, τὴν ἐν ὕπνῳ 

15 γιγνομένην ἀνάπαυσιν ἀγαπῶντας; πῶς δ᾽ οὐκ ἀνόητόν 

ἐστι τὴν ἐν τῷ ξῆν ἐλευϑερίαν διώκοντας τῆς ἀιδίου 

φϑονεῖν ἑαυτοῖς; (901) ἔδει μὲν οὖν ἡμᾶς οἴκοϑεν 
πεπαιδευμένους ἄλλοις εἶναι παράδειγμα τῆς πρὸς 
ϑάνατον ἑτοιμότητος᾽ οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ καὶ τῆς παρὰ 

90 τῶν ἀλλοφύλων δεόμεϑα πίστεως, βλέψωμεν εἰς ᾿Ινδοὺς 

τοὺς σοφίαν ἀσκεῖν ὑπισχνουμένους. ζϑῦῶ» ἐκεῖνοί τε 

γὰρ ὄντες ἄνδρες ἀγαϑοὶ τὸν μὲν τοῦ ξῆν χρόνον 

ὥσπερ ἀναγκαίαν τινὰ τῇ φύσει λειτουργίαν ἀκουσίως 

ὑπομένουσι, σπεύδουσι δὲ τὰς ψυχὰς ἀπολῦσαι τῶν 
σωμάτων, (905) καὶ μηδενὸς αὐτοὺς κατεπείγοντος 

κακοῦ μηδ᾽ ἐξελαύνοντος, πόϑῳ τῆς ἀϑανάτου διαίτης 

προλέγουσι μὲν τοῖς ἄλλοις ὅτι μέλλουσιν ἀπιέναι, καὶ. 

ἔστιν ὃ κωλύσων οὐδείς, ἀλλὰ πάντες αὐτοὺς εὐδαι- 

. μονέζοντες πρὸς τοὺς οὐκξίους ἕκαστοι διδόασιν ἐπι-᾿ 

80 στολάς" «304» οὕτω βεβαίαν καὶ ἀληϑεστάτην ταῖς 

ψυχαῖς τὴν μετ᾽ ἀλλήλων εἶναι δίαιταν πεπιστεύκασιν. 

e 
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(3555 ov δ᾽ ἐπειδὰν ἀκούσωσι τῶν ἐντεταλμένων αὐ- 
τοῖς, πυρὶ τὸ σῶμα παραδόντες ὅπως δὴ καὶ x«9cveo- 

τάτην ἀποχρίνωσι τοῦ σώματος τὴ» ψυχήν, ὑμνούμενοι 

τελευτῶσι 4950» δᾷον γὰρ ἐκείνους εἰς τὸν ϑάνατον 
οἵ φίλτατοι προπέμπουσιν ἢ τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων 

ἕχαστοι τοὺς πολίτας εἰς μηκίστην ἀποδημίαν, καὶ 

σφᾶς μὲν αὐτοὺς δακρύουσιν, ἐκεένουρ δὲ μακαρίξζου- 
σιν ἤδη τὴν ἀϑάνατον τάξιν ἀπολαμβάνοντας. (950 

&o' οὖν οὐκ αἰδούμεϑα χεῖρον ᾿Ινδῶν φρονοῦντες, καὶ 
διὰ τῆς ἑαυτῶν ἀτολμίας τοὺς πατρίους νόμους, οἵ 

πᾶσιν ἀνθρώποις εἰς ζῆλον ἥκουσιν, αἰσχρῶς ὑβρίζον- 

τες; (9085 ἀλλ᾽ εἴ ys καὶ τοὺς ἐναντέους ἐξ ἀρχῆς 

λόγους ἐπαιδεύϑημεν, ὡς ἄρα μέγιστον ἀγαϑὸν ἀνθϑρώ- 

ποις ἐστὶ τὸ ξῆν, συμφορὰ δ᾽ ὃ. ϑάνατος, ὃ γοῦν και- 

góc ἡμᾶς παρακαλεῖ φέρειν εὐκαρδίως αὐτόν, ϑεοῦ 

γνώμῃ καὶ κατ᾽ ἀνάγκας τελευτήσοντας. 959» πάλαι 

γάρ, ὡς ἔοικε, κατὰ τοῦ κοινοῦ παντὸς ᾿Ιουδαίων 

γένους ταύτην ἔϑετο τὴν ψῆφον ὁ ϑεός, ὥσϑ᾽ ἡμᾶς 

τοῦ ζῆν ἀπηλλάχϑαι μὴ μέλλοντας αὐτῷ χρῆσϑαι κατὰ 

τρόπον. (8005) μὴ γὰρ αὐτοῖς ὑμῖν ἀνάπτετε τὰς 

αἰτίας. μηδὲ χαρέξεσϑε τοῖς Ῥωμαίοις ὅτι πάντας ἡμᾶς 

ὁ. πρὸς αὐτοὺς πόλεμος διέφϑειρεν. οὐ γὰρ ἐκείνων 

ἰσχύν ταῦτα συμβέβηκεν. ἀλλὰ κρείττων αἰτία γενο- 

μένη τὸ δοκεῖν ἐκείνοις νικᾶν παρέσχηκεν. «9861» 

ποίοις γὰρ ὅπλοις Ῥωμαίων τεϑνήκασιν ot Καισάρειαν 

᾿Ιουδαῖοι κατοικοῦντες; (36025 ἀλλ᾽ οὐδὲ μελλήσαντας 

10 

αὐτοὺς ἐκείνων ἀφίστασϑαι, μεταξὺ δὲ τὴν ἑβδόμην - 

ἑορτάξοντας, τὸ πλῆϑος τῶν Καισαρέων ἐπιδραμὸν 

μηδὲ χεῖρας ἀνταίροντας ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις κατέ- 

ὄφαξαν, οὐδ᾽ αὐτοὺς Ρωμαίους ἐντραπέντες, οἱ μόνους 

ἡμᾶς ἡγοῦντο πολεμίους τοὺς ἀφεστηκότας; (965) 

30 
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ἀλλὰ φήσει τις ὅτι Καισαρεῦσιν ἦν ἀεὶ διαφορὰ πρὸς 

τοὺ9 παρ᾽ αὐτοῖς, καὶ τοῦ καιροῦ λαβόμενοι τὸ παλαιὸν 

μῖσος ἀπεπλήρωσαν. (964» τί οὖν τοὺς ἐν Σκυϑο- 
πόλεν φῶμεν; ἡμῖν γὰρ ἔκεῦνοι διὰ τοὺς Ἕλληνας 

5 πολεμεῖν ἐτόλμησαν, ἀλλ᾽ οὐ μετὰ τῶν συγγενῶν ἡμῶν 

Ρωμαίους ἀμύνεσϑαι. πολὺ τοίνυν ὥνησεν αὐτοὺς ἡ 

πρὸς ἐκείνους εὔνοια καὶ πέστις. «96D» ὑπ᾽ αὐτῶν 
μέντοι πανοικεσίᾳ πικρῶς κατεφονεύϑησαν, ταύτην τῆς 

συμμαχίας ἀμοιβὴν ἀπολαβόντες" (360605 ἃ γὰρ ἐκεί- 

10 vove ὑφ᾽ ἡμῶν (παϑεῖν) ἐκώλυσαν, ταῦϑ᾽ ὑπέμειναν ὡς 

αὐτοὶ δρᾶσαι ϑελήσαντες. μακρὸν ἂν εἴη νῦν ἰδίᾳ 
περὶ ἑκάστων λέγειν. 9610» ἔστε γὰρ ὅτι τῶν ἐν 

Συρίᾳ πόλεων οὐκ ἔστιν ἥτις τοὺς παρ᾽ αὐτῇ κατοι- 

κοῦντας ᾿Ιουδαίους οὐκ ἀνήρηκεν. ἡμῖν πλέον ἢ 'Po- 

15 nato, ὄντας πολεμίους" (3685 ὅπου γε ΖΙαμασκηνοὶ 

μηδὲ πρόφασιν εὔλογον πλάσαι δυνηϑέντες φόνου 

μιαρωτάτου τὴν αὑτῶν πόλιν ἐνέπλησαν, ὀκτακισχιλίους 

πρὸς τοῖς μυρίοις ᾿Ιουδαίους ἅμα γυναιξὶ καὶ γενεαῖς 
ἀποσφάξαντες. (369) τὸ δ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ πλῆϑος τῶν 

20 uev. αἰκίας ἀνῃρημένων ξξ που μυριάδας ὑπερβαλεῖν 

ἐπυνθανόμεϑα. κἀκεῖνοι μὲν ἴσως ἐπ᾽ ἀλλοτρίας γῆς 

οὐδὲν ἀντίπαλον εὑρόμενοι τοῖς πολεμίοις οὕτως ἀπέ- 

ϑανον, τοῖς δ᾽ ἐπὶ τῆς οἰκδίας τὸν πρὸς Ῥωμαίους 

πόλεμον ἀραμένοις ὅπασι τί τῶν ἐλπίδα νίκης ἐχυρὰν 

95 παρασχεῖν δυναμένων οὐχ ὑπῆρξε; (910» καὶ γὰρ 

ὅπλα καὶ τείχη καὶ φρουρίων δυσάλωτοι κατασκευαὶ 
καὶ φρόνημα πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας κινδύνους 

ἄτρεστον πάντας πρὸς τὴν ἀπόστασιν ἐπέρρωσεν. (9511) 

ἀλλὰ ταῦτα πρὸς βραχὺν χρόνον ἀρχέσαντα καὶ ταῖς 

80 ἐλπίσιν ἡμᾶς ἐπάραντα μειξόνων ἀρχὴ κακῶν ἀνεφάνη; 

. πάντα γὰρ ἥλω καὶ πάντα τοῖς πολεμίοις ὑπέπεσεν, 
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ὥσπερ εἰς τὴν ἐκείνων εὐκλεεστέραν νίκην, οὐκ εἰς 
τὴν τῶν παρασκευασαμένων σωτηρίαν εὐτρεπισϑέντα. 

(97125 xal τοὺς μὲν ἐν ταῖς μόχους ἀποθνήσκοντας 
εὐδαιμονίζει." προσῆκον (ἀμυνόμενοι γὰρ καὶ τὴν ἐλευ- 
ϑερίαν οὐ προέμενοι τεϑνήκασι), τὸ δὲ πλῆϑος τῶν 5 

ὑπὸ Ῥωμαίοις γενομένων τίς οὐκ ἂν ἐλεήσειεν; ἢ τίς 

οὐκ ἂν ἐπειχϑείη πρὸ τοῦ ταὐτὰ παϑεῖν ἐκείνοις ἀπο- 
ϑανεῖν; (818) ὧν ot μὲν στρεβλούμενοι καὶ πυρὶ καὶ 

μάστιξιν αἰκιξόμενοι τεϑνήκασιν, οἱ δ᾽ ὑπὸ ϑηρίων 

ἡμίβρωτοι πρὸς δευτέραν αὐτοῖς τροφὴν ξῶντες ἐφυ- 1 

λάχϑησαν, γέλωτα καὶ παιδιὰν τοῖς πολεμίοις παρα- 

σχόντες. 914» ἐχείνων μὲν οὖν ἀϑλιωτάτους ὑπο- 

ληπτέον τοὺς' ἔτι ζῶντας. οἱ πολλάκις εὐχόμενοι τὸν 

ϑάνατον λαβεῖν οὐκ ἔχουσι᾽ (9105 ποῦ δ᾽ ἡ μεγάλ᾽ 

πόλις ἣ τοῦ παντὸς ᾿Ιουδαίων γένους μητρόπολις, 15 

τοσούτοις μὲν ἐρυμνὴ τειχῶν περιβόλοις, τοσαῦτα δ᾽ 

αὑτῆς φρούρια καὶ μεγέϑη πύργων προβεβλημένη, μόλις 

δὲ χωροῦσα τὰς εἰς τὸν πόλεμον παρασκευάς, τοσαύτας 

ὃὲ μυριάδας ἀνδρῶν ἔχουσα τῶν ὑπὲρ αὐτῆς μαχο- 
μένων; (4910) ποῦ γέγονεν ἡμῖν ἡ τὸν ϑεὸν ἔχευν 30 

οἰκιστὴν πεπιστευμένη; πρόρριξος ἐκ βάϑρων ἀνήρ- 

πασται, καὶ μόνον αὐτῆς μνημεῖον ὑπολέλειπται τὸ 

τῶν ἀνῃρημένων ἔτι τοῖς λειψάνοις ἐποικοῦν. (511) 

πρεσβῦται δὲ δύστηνοι τῇ σποδῷ τοῦ τεμένους παρα- 

κάϑηνται. καὶ γυναῖκες ὀλίγαι πρὸς ὕβριν αἰσχίστην 

ὑπὸ τῶν πολεμίων τετηρημέναι. (918) ταῦτα τίς ἐν 

νῷ βαλλόμενος ἡμῶν καρτερήσει τὸν ἥλιον ὁρᾶν, κἂν 

δύνηται ξῆν ἀκινδύνως; τίς οὕτω τῆς πατρίδος ἐχϑρός, 

ἢ τίς οὕτως ἄνανδρος καὶ φιλόψυχος, ὡς μὴ καὶ περὶ 

τοῦ μέχρι νῦν ζῆσαι μετανοεῖν; 819) ἀλλ᾽ εἴϑε πάν- 30. 
τες ἐτεϑνήκειμεν πρὶν τὴν ἱερὰν ἐκείνην πόλιν χερσὶν 

r$ 5 
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ἰδεῖν κατασκαπτομένην πολεμίων, πρὶν τὸν ναὸν τὸν 

ἅγιον οὕτως ἀνοσίως ἐξορωρυγμένον. «380» ἐπεὶ δ᾽ 

ἡμᾶς οὐκ ἀγεννὴς ἐλπὶς ἐβουκόλησεν, ὡς τάχα που δυνή- 

σεσϑαι τοὺς πολεμίους ὑπὲρ αὐτῆς ἀμύνασϑαι, φρούδη 

s δὲ γέγονε νῦν καὶ μόνους ἡμᾶς ἐπὶ τῆς ἀνάγκης xava- 

λέλοιπε, σπεύσωμεν καλῶς ἀποθανεῖν, ἐλεήσωμεν ἡμᾶς 

αὐτοὺς χκαὶ τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναῖχας. ἕως ἡμῖν ἔξεστι 

παρ᾽ ἡμῶν αὐτῶν λαβεῖν τὸν ἔλεον. «9381» ἐπὶ μὲν 
γὰρ ϑάνατον ἐγεννήϑημεν καὶ τοὺς ἐξ αὑτῶν ἐγεννή- 

10 σαμεν, καὶ τοῦτον οὐδὲ τοῖς εὐδαιμονοῦσιν ἔστι δια- 

φυγεῖν" (882) ὕβρις δὲ καὶ δουλεία καὶ τὸ βλέπειν 
γυναῖκας εἰς αἰσχύνην ἀγομένας μετὰ τέκνων ox ἔστιν 

ἀνθρώποις κακὸν ἐκ φύσεως ἀναγκαῖον, ἀλλὰ ταῦτα 

διὰ τὴν αὑτῶν δειλέαν ὑπομένουσιν οἵὗ παρὸν πρὸ 

15 αὐτῶν ἀποϑανεῖν μὴ ϑελήσαντες. (93895 ἡμεῖς δ᾽ ἐπ᾽ 

ἀνδρείᾳ μέγα φρονοῦντες Ῥωμαίων ἀπέστημεν, καὶ τὰ 

τελευταῖα νῦν ἐπὶ σωτηρίᾳ προκαλουμένων ἡμᾶς οὐχ 

ὑπηκούσαμεν. 3845 τίνι τοίνυν οὐκ ἔστιν ὃ ϑυμὸὺς 

αὐτῶν πρόδηλος, εἰ ζώντων ἡμῶν κρατήσουσιν; ἄϑλιοι 

. 2o μὲν o6 νέον τῆς δώμης τῶν σωμάτων cic πολλὰς αἰκίας 

ἀρκέσοντες, ἄϑλιοι δ᾽ οἱ παρηβηκότες, φέρειν τῆς ἣλι- 

κίας τὰς συμφορὰς οὐ δυναμένης. «9385» ὄψεταί τις 

γυναῖκα πρὸς βίαν ἀγομένην, φωνῆς ἐπακούσεται τέ- 

xvov πατέρα βοῶντος χεῖρας δεδεμένος. (386) ἀλλ᾽ 

ἕως εἰσὶν ἐλεύϑεραι καὶ ξίφος ἔχουσι, καλὴν ὑπουργίαν 

ἡμῖν ὑπουργησάτωσαν. ἀδούλωτοι μὲν ὑπὸ τῶν πο- 
λεμίων ἀποθάνωμεν, ἐλεύϑεροι δὲ μετὰ τέκνων καὶ 

γυναικῶν τοῦ ξῆν συνεξέλϑωμεν. (881) ταῦϑ'᾽ ἡμᾶς 
oí νόμοι κελεύουσι. ταῦϑ᾽ ἡμᾶς γυναῖκες καὶ παῖδες 

80 ἱκετεύουσι. τούτων τὴν ἀνάγκην ϑεὸς ἀπέσταλκε, τού- 

vov Ῥωμαῖοι τἀναντία ϑέλουσι, καὶ μή τις ἡμῶν πρὸ 
IosePHUS. VI. 12 
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τῆς ἁλώσεως ἀποϑάνῃ δεδοίκασι.  (388» σπεύσωμεν 

οὖν ἀντὶ τῆς ἐλπιξομένης αὐτοῖς x«9' ἡμῶν ἀπολαύ- 

σεως ἔχπληξιν τοῦ ϑανάτου καὶ ϑαῦμα τῆς τόλμης 
καταλιπεῖν." 

(389) ἔτει βουλόμενον αὐτὸν παρακαλεῖν πάντες 
ὑπετέμνοντο καὶ πρὸς τὴν πρᾶξιν ἠπείγοντο, ἀνεπι- 

δχέτου τινὸς δρμῆς πεπληρωμένοι. καὶ δαιμονῶντες 

ἀπῇσαν, ἄλλος πρὸ ἄλλου φϑάσαι γλιχόμενος, καὶ ταύ- 

την ἐπίδειξιν εἶναι τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς εὐβουλίας 

νομίξοντες, τὸ μή τις ἐν ὑστάτοις γενόμενος ὀφϑῆναι" 

τοσοῦτος αὐτοῖς γυναικῶν καὶ παιδίων καὶ τῆς αὑτῶν 

σφαγῆς ἔρως ἐνέπεσεν. «9390» xai μὴν οὐδ᾽ ὅπερ ἄν 
τις ὠήϑη τῇ πράξει προσιόντες ἠμβλύνϑησαν., ἀλλ᾽ 
ürevij τὴν γνώμην διεφύλαξαν οἵαν ἔσχον τῶν λόγων 

ἀκροώμενοι, τοῦ μὲν οἰκείου καὶ φιλοστόργου πάϑους 

ἅπασι παραμένοντος, τοῦ λογισμοῦ δ᾽ ὡς τὰ κράτιστα 

βεβουλευχότος τοῖς φιλτάτοις ἐπικρατοῦντος. «991» 

ὁμοῦ γὰρ ἠσπάζοντο γυναῖχας περιπτυσσόμενοιν καὶ 

τέκνα προσηγκαλίζοντο, τοῖς ὑστάτοις φιλήμασιν ἐμ- 

φυόμενον καὶ δακρύοντες. (3925 ὁμοῦ δέ, καϑάπερ 

ἀλλοτρίαις χερσὶν ὑπουργούμενοι, συνετέλουν τὸ βού- 

λευμα, τὴν ἐπίνοιαν ὧν πείσονται κακῶν ὑπὸ τοῖρ 
πολεμίοις γενόμενον παραμὕύϑιον τῆς ἐν τῷ κτείνειν 

ἀνάγκης ἔχοντες. (3935 καὶ πέρας οὐδεὶς τηλικούτου 

τολμήματος ἥττων εὑρέϑη, πάντες δὲ διὰ τῶν οἰχειο- 

τάτων διεξῆλθον, ἄϑλιοι τῆς ἀνάγκης, οἷς αὐτοχειρὶ 

γυναῖκας τὰς αὑτῶν καὶ τέκνα κτεῖναι κακῶν ἔδοξεν 

εἶναι τὸ χουφότατον. (394) οὔτε δὴ τοίνυν τὴν ἐπὶ 
τοῖς πεπραγμένοις ὀδύνην ἔτι φέροντες. καὶ τοὺς ἀνῃ- 

ρημένους νομίζοντες ἀδικεῖν κἂν βραχὺν αὐτοῖς ἔτι 30 

χρόνον ἐπιξζήσωσι, ταχὺ μὲν τὴν κτῆσιν ἅπασαν εἰς 
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ταὐτὸ σωρεύσαντες πῦρ εἰς αὐτὴν ἐνέβαλον. (3955 

κλήρῳ δ᾽ ἐξ αὑτῶν ἑλόμενοι δέκα τοὺς ἁπάντων σφα- 

γεῖς ἐσομένους, καὶ γυναικί τις αὑτὸν καὶ παισὶ κει- 

μένοις παραστρώσας καὶ τὰς χεῖρας περιβαλών, παρεῖ- 

5 χον ἑτοίμους τὰς σφαγὰς τοῖς τὴν δύστηνον ὑπουργίαν 
ἐχτελοῦσιν. (3965 o? δ᾽ ἀτρέστως πάντας φονεύσαντες 

τὸν αὐτὸν ἐπ᾽ ἀλλήλοις τοῦ χλήρου νόμον ὥρισαν, 

iv ὃ λαχὼν τοὺς ἐννέα χτείνας ἑαυτὸν ἐπὶ πᾶσιν 

ἀνέλῃ. πάντες οὕτως ἐθάρρουν ἑαυτοῖς μήτ᾽ εἰς τὸ 

10 δρᾶν μήτ᾽ εἰς τὸ παϑεῖν ἄλλος ἄλλου διαφέρειν. «9391» 

καὶ τέλος ot μὲν τὰς σφαγὰς ὑπέθεσαν, ὃ δ᾽ εἷς καὶ 

τελευταῖος τὸ πλῆϑος τῶν κειμένων περιαϑρήσας. μή 

πού τις ἔτι ἐν πολλῷ φόνῳ τῆς αὐτοῦ λείπεται χειρὸς 

δεόμενος. ὡς ἔγνω πάντας ἀνῃρημένους, πῦρ μὲν πολὺ 

15 τοῖς βασιλείοις ἐνίησιν, ἀϑρόᾳ δὲ τῇ χειρὶ δι’ αὑτοῦ 
πᾶν ἐλάσας τὸ ξίφος πλησίον τῶν οἰκείων κατέπεσε. 

(3985 καὶ ov μὲν ἐτεϑνήκεσαν ὑπειληφότες οὐδὲν ἔχον 
ψυχὴν ὑποχείριον ἐξ αὑτῶν Ῥωμαίοις καταλιπεῖν, 
(3995 ἔλαϑε δὲ γυνὴ πρεσβῦτις καὶ συγγενὴς ἑτέρα 

90 τίς ᾿Ελεαξάρου, φρονήσει καὶ παιδείᾳ πλεῖστον γυναι-. 

κῶν διαφέρουσα, καὶ πέντε παιδία τοῖς ὑπονόμοις, 

ot ποτὸν ἦγον ὕδωρ διὰ γῆς. ἐγκατακρυβῆναι τῶν 

ἄλλων πρὸς τῇ σφαγῇ τὰς διανοίας ἐχόντων, (4005 

ot τὸν ἀριϑμὸν ἦσαν ἑξήκοντα πρὸς τοῖς ἐνακοσίοις, 

ς5 γυναικῶν ἅμα καὶ παίδων αὐτοῖς συναριϑμουμένων. 
(4015 καὶ τὸ μὲν πάϑος ἐπράχϑη πεντεκαιδεκάτῃ Ξαν- 
ϑικοῦ μηνόο. | 

(402» of δὲ Ῥωμαῖοι μάχην ἔτι προσδοκῶντες, ὑπὸ 
τὴν ἕω διασκχευασάμενοι xal τὰς ἀπὸ τῶν χωμάτων 

30 ἐφόδους ταῖς ἐπιβάϑραις γεφυρώσαντες, προσβολὴν 
ἐποιοῦντο. (4035 βλέποντες δ᾽ οὐδένα τῶν πολεμίων, 

12* 
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ἀλλὰ δεινὴν πανταχόϑεν ἐρημίαν καὶ πῦρ ἔνδον καὶ 

σιωπήν, ἀπόρως εἶχον τὸ γεγονὸς συμβαλεῖν, καὶ τέ- 

λος ὡς εἰς ἄφεσιν βολῆς ἠλάλαξαν, εἴ τινα τῶν ἔνδον 

προκαλέσαιντο. (404» τῆς δὲ βοῆς αἴσϑησις γίγνεται 

τοῖς γυναίοις, κἀκ τῶν ὑπονόμων ἀναδῦσαι τὸ πρα- 5 

q9év, ὡς εἶχε, πρὸς τοὺς Ρωμαίους ἐμήνυον, πάντα 

τῆς ἑτέρας ὡς ἐλέχϑη ve καὶ τένα τρόπον ἐπράχϑη 

σαφῶς ἐκδιηγουμένης. {4055 οὐ μὴν ῥαδίως αὐτῇ 

προσεῖχον τῷ μεγέϑει τοῦ τολμήματος ἀπιστοῦντες, 

ἐπεχείρουν τε τὸ πῦρ σβεννύναι, καὶ ταχέως 000v δι᾽ τὺ 

αὐτοῦ τεμόντες τῶν βασιλείων ἐντὸς ἐγένοντο. (406) 

καὶ τῷ πλήϑει τῶν πεφονευμένων ἐπιτυχόντες οὐχ ὡς 

ἐπὶ πολεμίοις ἥσϑησαν, τὴν δὲ γενναιότητα τοῦ βου- 

λεύματος καὶ τὴν ἐν τοσούτοις ἄτρεπτον ἐπὶ τῶν ἔργων 

ἐθαύμασαν τοῦ ϑανάτου καταφρόνησιν. 15 

10 . 4401» τοιαύτης δὲ τῆς ἁλώσεως γενομένης ἐπὶ uiv 

τοῦ φρουρίου καταλείπει φυλακὴν ὁ στρατηγός, αὐτὸς 

δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως ἀπῆλϑεν εἰς Καισάρειαν. (408), 

οὐδὲ γὰρ ὑπελείπετό τις τῶν κατὰ τὴν χώραν πολε- 

uíov, ἀλλ᾽ ἤδη πᾶσα διὰ μακροῦ τοῦ πολέμου κατ- 0. 

ἕστραπτο, πολλοῖς χαὶ τῶν ἀπωτάτω κατοικούντων 

αἴσϑησιν καὶ κίνδυνον ταραχῆς παρασχόντος. «4095 

ἔτι δὲ καὶ περὶ ᾿4λεξάνδρειαν τὴν ἐν Αἰγύπτῳ μετὰ 

ταῦτα συνέβη πολλοὺς ᾿Ιουδαίων ἀποϑανεῖν. «410» 

τοῖς γὰρ ἐκ τῆς στάσεως τῶν σικαρίων ἐκεῖ διαφυγεῖν 25; 

δυνηϑεῖσιν οὐκ ἀπέχρη τὸ σώξεσϑαι, πάλιν δὲ καινο- 
τέροις ἐνεχείρουν πράγμασι. καὶ πολλοὺς τῶν ὑποδε- 

ξαμένων ἔπειϑον τῆς ἐλευϑερίας ἀντιποιεῖσϑαι, καὶ 

“Ῥωμαίους μὲν μηδὲν κρείττους αὑτῶν ὑπολαμβάνειν, 

ϑεὸν δὲ μόνον ἡγεῖσϑαι δεσπότην. {411 ἐπεὶ δ᾽ 
αὐτοῖς τῶν οὐκ ἀφανῶν τινες Ἰουδαίων ἀντέβαινον, 
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τοὺς μὲν ἀπέσφαξαν. τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἐνέχειντο πρὸς 

τὴν ἀπόστασιν παρακαλοῦντες. {412) ὁρῶντες δ᾽ αὖ- 

τῶν τὴν ἀπόνοιαν οἱ πρωτεύοντες τῆς γερουσίας οὐ- 

κέτ᾽ ἀσφαλὲς αὑτοῖς ἐνόμιζον περιορᾶν, ἀλλὰ πάντας 
ἀϑροίσαντες εἰς ἐκκλησίαν τοὺς Ιουδαίους ἤλεγχον τὴν 

ἀπόνοιαν τῶν σικαρίων. πάντων αἰτίους ἀποφαίνοντες 

ἐχείνους τῶν κακῶν. «418» καὶ νῦν ἔφασαν αὐτούς, 

ἐπείπερ οὐδὲ πεφευγότες τῆς σωτηρίας ἐλπίδα βεβαίαν 

ἔχουσι (γνωσϑέντας γὰρ ὑπὸ Ῥωμαίων εὐθὺς ἀπολεῖ- 

σϑαι). τῆς αὐτοῖς. προσηκούσης συμφορᾶς ἀναπιμπλά- 

ναν τοὺς μηδενὸξ τῶν ἁμαρτημάτων μετασχόντας. 

(414» φυλάξασϑαι τοίνυν τὸν ἐξ αὐτῶν Ὄλεϑρον τὸ 

πλῆϑος παρεχάλουν, καὶ περὶ αὑτῶν πρὸς Ῥωμαίους 
ἀπολογήσασϑαι τῇ τούτων παραδόσει. «415» συνι- 

δόντες οὖν τοῦ κινδύνου τὸ μέγεϑος ἐπείσϑησαν τοῖς 

λεγομένοις. καὶ μετὰ πολλῆς δρμῆς ἐπὶ τοὺς σικαρίους 

ἄξαντες συνήρπαξον αὐτούς. {4165 τῶν δ᾽ ἑξακόσιοι 

μὲν εὐθὺς ἑάλωσαν. ὅσοι δ᾽ εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ 

τὰς ἐκεῖ Θήβας διέφυγον. οὐκ εἰς μακρὰν συλληφϑέν- 

veg ἐπανήχϑησαν. {411} dg! ὧν οὐχ ἔστιν ὃς οὐ 
τὴν καρτερίαν xol τὴν εἴτ᾽ ἀπόνοιαν εἴτε τῆς γνώμης 

ἰσχὺν χρὴ λέγειν οὐ κατεπλάγη: {4185 πάθης γὰρ 

ἐπ᾿ αὐτοὺς βασάνου καὶ λύμης τῶν σωμάτων ἐπινο- 

ηϑείσης ἐφ᾽ ἕν τοῦτο μόνον, ὅπως αὑτῶν Καίσαρα 

5 δεσπότην ὁμολογήσωσιν, οὐδεὶς ἐνέδωκεν. οὐδ᾽ ἐμέλ- 

λησεν εἰπεῖν, ἀλλὰ πάντες ὑπερτέραν τῆς ἀνάγκης τὴν 

αὑτῶν γνώμην διεφύλαξαν, ὥσπερ ἀναισϑήτοις σώ- 

μασι, χαιρούσῃ μόνον οὐχὶ τῇ ψυχῇ τὰς βασάνους καὶ 

τὸ πῦρ δεχόμενοι. (4195 μάλιστα δ᾽ ἡ τῶν παίδων 

ἡλικία τοὺς ϑεωμένους ἐξέπληξεν᾽ οὐδὲ γὰρ ἐκείνων 

τις ἐξενικήϑη Καίσαρα δεσπότην ἐξονομάσαι. τοσοῦτον 
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ἄρα τῆς τῶν σωμάτων ἀσϑενείας ἡ τῆς τόλμης ἰσχὺς 

ἐπεχράτει. 

(630) “Δοῦπος τότε διῴκει τὴν ᾿Ἵλεξάνδρειαν, i 

περὶ τοῦ κινήματος τούτου Καίσαρι κατὰ τάχος ém- 

ἔστειλεν. (4215 ὃ δὲ τῶν ᾿Ιουδαίων τὴν ἀκατάπαυ- 

στον ὑφορώμενος νεωτεροποιίαν, καὶ δείσας μὴ πάλιν 

εἰς ἕν ἀϑρόοι συλλεγῶσι καί τινας αὑτοῖς συνεπισπά- 

σωνται, προσέταξε τῷ “ούπῳ τὸν ἐν τῇ Ὀνίου καλου- 

μένῃ νεὼν καϑελεῖν τῶν ᾿Ιουδαίων. (4225 ἣ δ᾽ ἐστὶν 

ἐν Αἰγύπτῳ καὶ διὰ τοιαύτην αἰτίαν ὠκίσϑη vs καὶ 

τὴν ἐπίκλησιν ἔλαβεν. asit Ὀνίας Σίμωνος víóg, 

εἷς τῶν ἐν “εροσολύμοις ἀρχιερέων, φεύγων ᾿Δντίοχον 

τὸν Συρίας βασιλέα πολεμοῦντα τοῖς Ιουδαίοις ἧκεν 

εἰς ᾿4λεξάνδρειαν. καὶ δεξαμένου Πτολεμαίου φιλο- 

φρόνως αὐτὸν διὰ τὴν πρὸς ᾿ἀντίοχον ἀπέχϑειαν, ἔφη 

σύμμαχον αὐτῷ ποιήσειν τὸ τῶν ᾿Ιουδαίων ἔϑνος. εἰ 

πεισϑείη τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγομένοις. {424) ποιήσειν 

ὃὲ τὰ δυνατὰ τοῦ βασιλέως ὁμολογήσαντος. ἠξίωσεν 

ἐπιτρέπειν αὐτῷ νεών τέ που τῆς “ἰγύπτου κατασκχευ- 
ἄσασϑαι καὶ τοῖς πατρίοις ἔϑεσι ϑεραπεύειν τὸν ϑεόν᾽" 

(4255 οὕτω γὰρ ᾿Δντιόχῳ μὲν ἔτι μᾶλλον ἐκπολεμώ- 

σεσϑαι τοὺς ᾿Ιουδαίους, τὸν ἐν ᾿Ιεροσολύμοις νεὼν πε- 

πορϑηκότι, πρὸς αὐτὸν δ᾽ εὐνοϊκωτέρως ἕξειν καὶ πολ- 

λοὺς ἐπ᾽ ἀδείᾳ τῆς εὐσεβείας ὡς αὐτὸν συλλεγήσεσϑαι. 

(4265 πεισϑεὶς Πτολεμαῖος τοῖς λεγομένοις δίδωσιν 

αὐτῷ χώραν ἑκατὸν ἐπὶ τοῖς ὀγδοήκοντα σταδίους ἀπέ- 
χουσαν Μέμφεως. νομὸς δ᾽ οὗτος ᾿Ηλιοπολέτης καλεῖ- 

ται. (4205 ἔνϑα φρούριον κατασχευασάμενος Ὀνίας 
2 τὸν uiv vaüv οὐχ ὅμοιον ὠκχοδόμησε τῷ ἐν 'lsgoco- 

λύμοις, ἀλλὰ πύργῳ παραπλήσιον, λίϑων μεγάλων εἰς 
ἑξήκοντα πήχεις ἀνεστηκότα, {4285 τοῦ βωμοῦ δὲ τὴν 
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κατασκευὴν πρὸς τὸν οἴκου ἐξεμιμήσατο καὶ τοῖς ἀνα- 

ϑήμασιν ὁμοίως ἐκόσμησε. χωρὶς τῆς περὶ τὴν λυχνίαν 

κατασκευῆς" (4295 οὐ γὰρ ἐποίησε λυχνίαν, αὐτὸν 

0b χαλκευσάμενος λύχνον χρυσοῦν ἐπιφαίνοντα σέλας 

5 χρυσῆς ἁλύσεως ἐξεκρέμασε. τὸ δὲ τέμενος πᾶν ὀπτῇ 
πλίνϑῳ περιτετείχιστο, πύλας ἔχον λιϑίνας. «490» 

ἀνῆκε δὲ καὶ χώραν πολλὴν ὃ βασιλεὺς εἰς χρημάτων 

πρόσοδον, ὅπως εἴη καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀφϑονία καὶ 

τῷ ϑεῷ πολλὰ τὰ πρὸς τὴν εὐσέβειαν. (491) οὐ μὴν 

10 Ὀνίας ἐξ ὑγιοῦς γνώμης ταῦτ᾽ ἔπραττεν, ἀλλ᾽ ἦν αὐ- 
τῷ φιλονικία πρὸς τοὺς ἐν τοῖς ᾿Ιεροσολύμοις ov- 

δαίους, ὀργὴν τῆς φυγῆς ἀπομνημονεύοντι" καὶ τοῦτο 

τὸ ἱερὸν ἑἐνόμιξε κατασχευάσας εἰς αὐτὸ περισπάσειν 

ἀπ᾽ ἐκείνων τὸ πλῆϑος. 4432» ἐγεγόνει δὲ τις καὶ πα- 

15 λαιὰ πρόρρησις ἔτεσί που πρόσϑεν ἑξακοσίοις" ᾿Ησαΐας 

ὄνομα τῷ προαγορεύσαντι τοῦδε τοῦ ναοῦ τὴν ἐν Ai- 

γύπτῳ γενησομένην ὑπ᾽ ἀνδρὸς ᾿Ιουδαίου κατασκευήν. 

(4335 τὸ μὲν οὖν ἱερὸν οὕτως ἐπεποίητο, “οῦπος 
δ᾽ ὃ τῆς ᾿Δλεξανδρείας ἡγεμών, τὰ παρὰ Καίσαρος 

320 λαβὼν γράμματα καὶ παραγενόμενος εἰς τὸ ἱερὸν καί 
᾿ς τινὰ τῶν ἀναϑημάτων ἐχφορήσας, τὸν ναὸν ἀπέκλεισε. 

(4945 Aoózov δὲ μετὰ βραχὺ τελευτήσαντος Παυλῖ- 

νος διαδεξάμενος τὴν ἡγεμονίαν οὔτε τῶν ἀναϑημάτων 

οὐδὲν κατέλιπε (πολλὰ γὰρ διηπείλησε τοῖς ἱερεῦσιν, 

a5 δἰ μὴ πάντα προκομίσειαν) οὔτε προσιέναι τῷ τεμένει 

τοὺς ϑρησχεύειν βουλομένους ἐφῆκεν, {450) ἀλλ᾽ ἀπο- 

κλείσας τὰς πύλας ἀπρόσιτον αὐτὸ παντελῶς ἐποίησεν, 

ὡς μηδ᾽ ἴχνος ἔτι τῆς εἰς τὸν ϑεὸν ϑεραπείας ἐν τῷ 
|. τόπῳ καταλιπεῖν. {486) χρόνος ἦν εἰς τὴν ἀπόκλεισιν 
.30 T0Ü ναοῦ γεγονὼς ἀπὸ τῆς κατασχευῆς ἔτη τρία καὶ 

τετταράκοντα καὶ τριακόσια. 

4 
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(49315 ἥψατο δὲ καὶ τῶν περὶ Κυρήνην πόλεων ἡ 
τῶν σικαρίων ἀπόνοια καϑάπερ νόσος. (488) διαπε- 

σὼν γὰρ εἰς αὐτὴν ᾿Ιωνάϑης, πονηρότατος ἄνθρωπος 

x«l τὴν τέχνην ὑφάντης, οὐκ ὀλίγους τῶν ἀπόρων 
ἀνέπεισε προσέχειν αὐτῷ, καὶ προήγαγεν εἰς τὴν ἔρη- 

μον, σημεῖα καὶ φάσματα δείξειν ὑπισχνούμενος. {4395 

καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἐλάνθανε ταῦτα διαπραττόμενος 

καὶ φενακίξων, oí δὲ τοῖς ἀξιώμασι προύχοντες τῶν 

ἐπὶ τῆς Κυρήνης ᾿Ιουδαίων τὴν ἔξοδον αὐτοῦ καὶ πα- 

ραδκευὴν τῷ τῆς πενταπόλεως “ιβύης ἡγεμόνι Κα- 

τύλλῳ προσαγγέλλουσιν. {440) ὃ δ᾽ ἱππέας τε καὶ 

πεζοὺς ἀποστείλας ῥαδίως ἐκράτησεν ἀόπλων. καὶ τὸ 

μὲν πλέον ἐν χερσὶν ἀπώλετο. τινὲς δὲ καὶ ξωγρη- 
ϑέντες ἀνήχϑησαν πρὸς τὸν Κάτυλλον. «441» ὁ δ᾽ 

ἡγεμὼν τοῦ βουλεύματος ᾿Ιωνάϑης τότε μὲν διέφυγε. 

πολλῆς δὲ καὶ λίαν ἐπιμελοῦς ἀνὰ πᾶσαν τὴν χώραν 

 ξητήσεως γιγνομένης ἥλω, καὶ πρὸς τὸν ἡγεμόνα ἀνα- 

χϑεὶς ἑαυτῷ μὲν ἐμηχανᾶτο τῆς τιμωρίας ἀπαλλαγήν. 

τῷ Κατύλλῳ δ᾽ ἔδωκεν ἀφορμὴν ἀδικημάτων. (442) 

ὃ μὲν γὰρ τοὺς πλουσιωτάτους τῶν ᾿Ιουδαίων ἔλεγε 
καταψευδόμενος διδασκάλους αὐτῷ τοῦ βουλεύματος 

γεγονέναι" {443) προϑύμως δὲ τὰς διαβολὰς ἐκεῖνος 

ἐξεδέχετο, καὶ τῷ πράγματι πολὺν ὄγκον περιετίϑει. 

μεγάλα προστραγῳδῶν,. ἵνα δὴ δόξειε καὶ αὐτὸς "Tov- 

δαϊκόν τινα πόλεμον κατωρϑωκέναι. {4445 τὸ δὲ δὴ 

τούτου χαλεπώτερον, πρὸς γὰρ τῷ πιστεύειν ῥᾳδίως 

ἔτι καὶ διδάσχαλος ἦν τῶν σικαρίων τῆς ψευδολογίας. 

κελεύσας γοῦν αὐτὸν ὀνομάσαι τινὰ τῶν ᾿ἸΙουδαίων 
(3 AAAé&avàügov, (4455 ᾧ πάλαι προσκεκρουκὼς φανερὸν 
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vov ἀνεῖλεν, ἐπὶ δ᾽ αὐτοῖς ἅπαντας τοὺς εὐπορίᾳ χρη- 

μάτων διαφέροντας ὁμοῦ τρισχιλίους ἐφόνευσεν ἄνδρας. 

(4465 καὶ ταῦτα πράττειν ἐνόμιξεν ἀσφαλῶς. ὅτι τὰς 

οὐσίας αὐτῶν εἰς τὰς τοῦ Καίσαρος προσόδους ἀνε- 

5 λάμβανεν. {441) ὅπως δὲ μηδ᾽ ἀλλαχοῦ τινες τῶν 
᾿Ιουδαίων ἐλέγξωσιν αὐτοῦ τὴν ἀδικίαν, πορρωτέρω τὸ 

ψεῦδος ἐξέτεινε, καὶ πείϑει τὸν ᾿Ιωνάϑην καί τινας 

τῶν ἅμ᾽ ἐκείνῳ συνειλημμένων νεωτερισμοῦ κατηγο- 

ρέαν ἐπιφέρειν τοῖς ἐν ᾿Δ4λεξανδρείᾳ τε καὶ Ρώμῃ τῶν 

10 Ἰουδαίων δοκχιμωτάτοις. 4448» τούτων εἷς τῶν ἐξ 

ἐπιβουλῆς αἰτιαϑέντων ἦν ᾿Ιώσηπος ὃ ταῦτα συγγρα- 

ψάμενος. (44905 οὐ μὴν κατ᾽ ἐλπίδα τῷ Κατύλλῳ τὸ 

σχευώρημα προυχώρησεν. ἧκε μὲν γὰρ εἰς τὴν Ῥώμην 

τοὺς περὶ τὸν Ἰωνάϑην ἄγων δεδεμένους. καὶ πέρας 
15 devo τῆς ἐξετάσεως εἶναι τὴν ém αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ 

γενομένην ψευδολογίαν: «400» δεσπασιανὸς δὲ τὸ 

πρᾶγμα ὑποπτεύσας ἀναζητεῖ τὴν ἀλήϑειαν. καὶ γνοὺς 
ἄδικον τὴν αἰτίαν τοῖς ἀνδράσιν ἐπενηνεγμένην τοὺς 

μὲν ἀφίησι τῶν ἐγκλημάτων Τίτου σπουδάσαντος, δί- 

20 «mv δ᾽ ἐπέϑηκεν ᾿Ιωνάϑῃ τὴν προσήχουσαν. ξῶν γὰρ 
κατεκαύϑη, πρότερον αἰκισϑείς. «451» Κατύλλῳ δὲ 

τότε μὲν ὑπῆρξε διὰ τὴν πραότητα τῶν αὐτοκρατόρων 
μηδὲν πλέον ὑπομεῖναι καταγνώσεως" οὐκ εἰς μακρὰν 

δὲ νόσῳ καταληφϑεὶς πολυτρόπῳ καὶ δυσιάτῳ χαλε- 

25 πῶς ἀπήλλαττεν. οὐ τὸ σῶμα μόνον κολαξόμενος, ἀλλ᾽ 
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ἦν ἡ τῆς ψυχῆς αὐτῷ νόσος βαρυτέρα. 4452» δείμασι 
γὰρ ἐξεταράττετο, καὶ συνεχῶς ἀνεβόα βλέπειν εἴδωλα 

τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ πεφονευμένων ἐφεστηκότα, καὶ κατέ- 

χειν ἑαυτὸν οὐ δυνάμενος ἐξήλλετο τῆς εὐνῆς ὡς βα- 

80 σάνων αὐτῷ καὶ πυρὸς προσφερομένων. «453» τοῦ 

ὃξ καχοῦ πολλὴν ἀεὶ τὴν ἐπίδοσιν λαμβάνοντος, καὶ 
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τῶν ἐντέρων αὐτῷ κατὰ διάβρωσιν éxmscóvrov, o0- 

vog ἀπέϑανεν, οὐδενὸς ἧττον ἑτέρου τῆς προνοίας 

τοῦ ϑεοῦ τεχμήριον γενόμενος ὅτι τοῖς πονηροῖς δίκην 

ἐπιτίϑησιν. 

(4545 ἐνταῦϑα τῆς ἱστορίας ἡμῖν τὸ πέρας ἐστίν, 

ἣν ἐπηγγειλάμεϑα μετὰ πάσης ἀκριβείας παραδώδειν 

τοῖς βουλομένοις μαϑεῖν τίνα τρόπον οὗτος Ó πόλεμος 

“Ῥωμαίοις πρὸς Ιουδαίους ἐπολεμήϑη. «45D» καὶ πῶς 

μὲν ἡρμήνευται, τοῖς ἀναγνωσομένοις κρίνειν ἀπολε- 

λείφϑω, περὶ τῆς ἀληϑείας δ᾽ οὐκ ἂν ὀκνήσαιμι ϑαρ- 

ρῶν λέγειν ὅτι μόνης ταύτης παρὰ πᾶσαν τὴν ἀναγρα- 

φὴν ἐστοχασάμην. 
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ΠΕΡῚ APXAIOTHTOX IOTAAION 
ΚΑΤᾺ ΑΠΙΩ͂ΝΟΣ 

AOTOZ IIPOTEPOZ. 

(1) Ἱκανῶς μὲν ὑπολαμβάνω καὶ διὰ τῆς περὶ τὴν 

ἀρχαιολογίαν συγγραφῆς. κράτιστε ἀνδρῶν ᾿Επαφρό- 

διτε, τοῖς ἐντευξομένοις αὐτῇ πεποιηκέναι φανερὸν περὶ 

τοῦ γένους ἡμῶν τῶν ᾿Ιουδαίων ὅτι καὶ παλαιότατόν 

s ἐστι xol τὴν πρώτην ὑπόστασιν ἔσχεν ἰδίαν, καὶ πῶς 
τὴν χώραν ἣν νῦν ἔχομεν κατῴκισεν᾽ (ἣν) πεντα- 

κισχιλίων ἐτῶν ἀριϑμὸν ἱστορίαν περιέχουσαν éx τῶν 

παρ᾽ ἡμῖν ἱερῶν βίβλων διὰ τῆς Ἑλληνικῆς φωνῆς 

συνεγραψάμην. (2) ἐπεὶ δὲ συχνοὺς ὁρῶ ταῖς ὑπὸ 
δυσμενείας ὑπό τινῶν εἰρημέναις προσέχοντας βλασ- 

φημίαις, καὶ τοῖς περὶ τὴν ἀρχαιολογέαν ὑπ᾽ ἐμοῦ 

γεγραμμένοις ἀπιστοῦντας, τεκμήριόν τε ποιουμένους 

τοῦ νεώτερον εἶναι τὸ γένος ἡμῶν τὸ μηδεμιᾶς παρὰ 

τοῖς ἐπιφανέσι τῶν ᾿Ελληνικῶν ἱστοριογράφων μνήμης 

ἠξιῶσϑαι. (8) περὶ τούτων ἁπάντων φήϑην δεῖν γρά- 

ψαι συντόμως, (καὶ) τῶν μὲν λοιδορούντων τὴν δυσμέ- 

νειαν καὶ τὴν ἑχούσιον ἐλέγξαι ψευδολογίαν, τῶν δὲ 

τὴν ἄγνοιαν ἐπανορϑώσασϑαι, διδάξαι δὲ πάντας ὅσοι 

τἀληϑὲς εἰδέναι βούλονται περὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχαι- 

1 ῷ 

1 [^ 
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ότητος. 4» χρήσομαι δὲ τῶν μὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ Asyoué- 
vov μάρτυσι τοῖς ἀξιοπιστοτάτοις εἶναι περὶ πάσης 

ἀρχαιολογίας ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων κεχριμένοις᾽ τοὺς δὲ 

βλασφήμως περὶ ἡμῶν καὶ ψευδῶς γεγραφότας αὐτοὺς 

δι’ ἑαυτῶν ἐλεγχομένους παρέξω. «4D» πειράσομαι δὲ 

καὶ τὰς αἰτίας ἀποδοῦναι δι᾽ ἃς οὐ πολλοὶ τοῦ ἔϑνους 

ἡμῶν ἐν ταῖς ἱστορίαις “Ἕλληνες ἐμνημονεύκασιν᾽ ἔτι 

μέντοι καὶ τοὺς οὐ παραλιπόντας τὴν περὶ ἡμῶν ἵστο- 

ρίαν ποιήσω φανεροὺς τοῖς μὴ γιγνώσκουσιν ἢ προσ- 

ποιουμένοις ἀγνοεῖν. 

(0. πρῶτον οὖν ἐπέρχεταί μοι πάνυ ϑαυμάξειν 

τοὺς οἰομένους δεῖν περὶ τῶν παλαιτάτων ἔργων μό- 

vote προσέχειν τοῖς “Βλλησι καὶ παρὰ τούτων πυνϑά- 

νεόσϑαι τὴν ἀλήϑειαν, ἡμῖν δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώ- 

ποις ἀπιστεῖν. πᾶν γὰρ ἐγὼ τοὐναντίον δρῶ συμβε- 

βηκός, εἴ γε δεῖ μὴ ταῖς ματαίαις δόξαις ἐπακολουϑεῖν 

ἀλλ᾽ ἐξ αὐτῶν τὸ δίκαιον τῶν πραγμάτων λαμβάνειν. 

«ΤΣ τὰ μὲν γὰρ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἅπαντα νέα καὶ 

χϑὲς καὶ πρῴην, ὡς ἂν εἴποι vig, εὑρήσεις γεγονότα" 

λέγω δὲ τὰς κτίσεις τῶν πόλεων καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπι- 

νοίας τῶν τεχνῶν xoi τὰ περὶ τὰς τῶν νόμων ἀνα- 

γραφάς" πάντων δὲ νεωτάτη δχεδόν ἐστι παρ᾽ αὐτοῖς 
ἡ περὶ τὸ συγγράφειν τὰς ἱστορίας ἐπιμέλεια. (8) τὰ 

μέντοι παρ᾽ “Αἰγυπτίοις vs καὶ Χαλδαίοις καὶ Φοίνιξιν 
(ἐῶ γὰρ νῦν ἡμᾶς ἐκχείνοις συγκαταλέγειν) αὐτοὶ δή- 
πουϑὲν ὁμολογοῦσιν ἀρχαιοτάτην τὲ καὶ μονιμωτάτην 

ἔχειν τῆς μνήμης τὴν παράδοσιν" (95 καὶ γὰρ τόπους 

ἅπαντες οἰκοῦσιν ἥκιστα ταῖς ἐκ τοῦ περιέχοντος φϑο- 

ραῖς ὑποχειμένους, καὶ πολλὴν ἐποιήσαντο πρόνοιαν 

10 

15 

τοῦ μηδὲν ἄμνηστον τῶν παρ᾽ αὐτοῖς πραττομένων, 30 

παραλιπεῖν. ἀλλ᾽ ἐν δημοσίαις ἀναγραφαῖς ὑπὸ τῶν 
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σοφωτάτων ἀεὶ καϑιεροῦσϑαι. (105 τὸν δὲ περὶ τὴν 

Ἑλλάδα τόπον μυρίαι μὲν φϑοραὶ κατέσχον, ἐξαλεί- 

φουδσαι τὴν μνήμην τῶν γεγονότων" ἀεὶ δὲ καινοὺς 

καϑιστάμενον βίους τοῦ παντὸς ἐνόμιζον ἄρχειν ἕκα- 

56voL τῶν ἀφ᾽ ἑαυτῶν, ὀψὲ ὃδὲ xoci μόλις ἔγνωσαν 

φύσιν γραμμάτων. οἵ γοῦν ἀρχαιοτάτην αὐτῶν τὴν 

χρῆσιν εἶναι ϑέλοντες παρὰ Φοινίκων καὶ Κάδμου 

σεμνύνοντανι μαϑεῖν. «11 οὐ μὴν οὐδ᾽ ἀπ᾽ ἐκείνου 

τοῦ χρόνου δύναιτό τις ἂν δεῖξαι σωξζομένην ἀναγρα- 

1:0 φὴν οὔτ᾽ ἐν ἱεροῖς οὔτ᾽ ἐν δημοσίοις ἀναϑήμασιν, 
ὅπου ys καὶ περὶ τῶν ἐπὶ Τροίαν τοσούτοις ἔτεσι 

στρατευσάντων ὕστερον πολλὴ γέγονεν ἀπορία τε καὶ 

ξήτησις. εἰ γράμμασιν ἐχρῶντο καὶ τἀληϑὲς ἐπικρατεῖ 

μᾶλλον περὶ τοῦ τὴν νῦν οὖσαν τῶν γραμμάτων χρῆ- 

15 σιν ἐκείνους ἀγνοεῖν. «12» ὅλως δὲ παρὰ τοῖς " EAAq- 
σιν οὐδὲν ὁμολογούμενον εὑρίσκεται γράμμα τῆς Ὁμή- 

ρου ποιήσεως πρεσβύτερον. οὗτος δὲ καὶ τῶν Τρωϊκῶν 

ὕστερος φαίνεται γενόμενος" καί φασιν οὐδὲ τοῦτον 

ἐν γράμμασι τὴν αὑτοῦ ποίησιν καταλιπεῖν, ἀλλὰ δια- 

20 ὑνημονευομένην ἐκ τῶν ἀσμάτων ὕστερον συντεϑῆναι., 

καὶ διὰ τοῦτο πολλὰς ἐν αὑτῇ σχεῖν τὰς διαφωνίας. 

(135 of μέντοι τὰς ἱστορίας ἐπιχειρήσαντες συγγράφειν 

παρ᾽ αὐτοῖς, λέγω δὲ τοὺς περὶ Κάδμον ve τὸν Μιλήσιον 

καὶ τὸν ᾿4ργεῖον ᾿Δκουσίλαον, καὶ μετὰ τοῦτον εἴ τινες 

2; ἄλλοι λέγονται γενέσϑαι, βραχὺ τῆς Περσῶν ἐπὶ τὴν 

Ἑλλάδα στρατείας τῷ χρόνῳ προύλαβον. {14) ἀλλὰ 

μὴν καὶ τοὺς περὶ τῶν οὐρανίων τε καὶ ϑείων πρώ- 

τους παρ᾽ Ἕλλησι φιλοσοφήσαντας. οἷον Φερεκύδην 

τὲ τὸν Σύριον καὶ Πυϑαγόραν xoi Θάλητα, πάντες 

30 συμφώνως ὁμολογοῦσιν Αἰγυπτίων καὶ Χαλδαίων γε- 

νομένους μαϑητὰς ὀλίγα συγγράψαι: καὶ ταῦτα τοῖς 
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Ἕλλησιν εἶναι δοκεῖ πάντων ἀρχαιότατα, καὶ μόλις 
αὐτὰ πιστεύουσιν ὑπ᾽ ἐκείνων γεγράφϑαι. 

(155 πῶς οὖν οὐκ ἔστιν ἄλογον τετυφῶσϑαι τοὺς 
“Ἕλληνας ὡς μόνους ἐπισταμένους τἀρχαῖα καὶ τὴν 

ἀλήϑειαν περὶ αὐτῶν ἀκριβῶς παραδιδόντας; ἢ τίς οὐ 

παρ᾽ αὐτῶν ἂν τῶν συγγραφέων μάϑοι ῥαδίως ὅτι 

μηδὲν βεβαίως εἰδότες συνέγραφον, ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστοι 
περὶ τῶν πραγμάτων εἴκαζον; τὸ πλέον γοῦν διὰ τῶν 

βιβλίων ἀλλήλους ἐλέγχουσι, καὶ τἀναντιώτατα περὶ 

τῶν αὐτῶν λέγειν οὐκ ὀκνοῦσι. «10» περίξργος δ᾽ ἂν 

εἴην ἐγὼ τοὺς ἐμοῦ μᾶλλον ἐπισταμένους διδάσχων 

ὅσα μὲν Ἑλλάνικος ᾿Ακουσιλάῳ περὶ τῶν γενεαλογιῶν 

διαπεφώνηκεν, ὅσα δὲ διορϑοῦται τὸν ᾿Ησίοδον ᾿άκου- 
σίλαος, ἢ τίνα τρόπον Ἔφορος μὲν ᾿Βλλάνικον ἐν τοῖς 
πλείστοις ψευδόμενον ἐπιδείκνυσιν, Ἔφορον δὲ Τίμαιος, 

καὶ Τίμαιον οἵ μετ᾽ ἐκεῖνον γεγονότες, ᾿Ηρόδοτον δὲ 

πάντες. (11 ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τῶν Σικελικῶν τοῖς περὶ 
᾿Αντίοχον καὶ Φίλιστον ἢ Καλλίαν Τίμαιος συμφωνεῖν 

ἠξίωσεν, οὐδ᾽ αὖ περὶ τῶν ᾿Δττικῶν οἵ τὰς ᾿4τϑέδας 

συγγεγραφότες ἢ περὶ τῶν ᾿4ργολικῶν οἱ τὰ περὶ Ag- 

γος ἱστοροῦντες ἀλλήλοις κατηκολουϑήκασι. (18) καὶ 

τί δεῖ λέγειν περὶ τῶν κατὰ πόλεις καὶ βραχυτέρων, 

ὅπου γε περὶ τῆς Περσικῆς στρατείας καὶ τῶν £v αὐτῇ 
πραχϑέντων οἱ δοχιμώτατονι διαπεφωνήκασιν; πολλὰ 

δὲ καὶ Θουκυδίδης ὡς ψευδόμενος ὑπό τινῶν κατηγο-: 

ρεῖται, καίτοι δοκῶν ἀκριβέστατα τὴν καϑ' αὑτὸν ἕστο- 

ρίαν συγγράφειν. 

(195 αἰτίαι δὲ τῆς τοσαύτης διαφωνίας πολλαὶ μὲν 
ἴσως ἂν καὶ ἕτεραι τοῖς βουλομένοις ζητεῖν ἀναφανεῖεν, 

μ᾿ 0 
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ἐγὼ δὲ δυσὶ ταῖς λεχϑησομέναις τὴν μεγίστην ἰσχὺν so 

ἀνατίϑημι. καὶ προτέραν ἐρῶ τὴν κυριωτέραν εἶναί. 
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uo, δοκοῦσαν. 20» τὸ γὰρ ἐξ ἀρχῆς μὴ σπουδασϑῆ- 

vaL παρὰ τοῖς Ἕλλησι δημοσίας γενέσϑαι τὰς περὶ 

τῶν ἑκάστοτε πραττομένων ἀναγραφάς, τοῦτο μάλιστα 

δὴ καὶ τὴν πλάνην καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ ψεύδεσϑαι 

5 τοῖς μετὰ ταῦτα βουληϑεῖσι περὶ τῶν παλαιῶν τι γρά- 

qeu παρέσχεν. 21» οὐ γὰρ μόνον παρὰ τοῖς ἄλλοις 

Ἕλλησιν ἠμελήϑη τὰ περὶ τὰς ἀναγραφάς, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

παρὰ τοῖς ᾿4ϑηναίοις, oUg αὐτόχϑονας εἶναι λέγουσι 

καὶ παιδείας ἐπιμελεῖς. οὐδὲν τοιοῦτον εὑρίσκεται γε- 

10 νόμενον, ἀλλὰ τῶν δημοσίων γραμμάτων ἀρχαιοτάτους 

εἶναί φασι τοὺς ὑπὸ Ζίράκοντος αὐτοῖς περὶ τῶν φονι- 

κῶν γραφέντας νόμους, ὀλίγῳ πρότερον τῆς Πεισι- 

στράτου τυραννέδος ἀνθρώπου γεγονότος. «422» περὶ 

μὲν γὰρ ᾿Δρχάδων τί δεῖ λέγειν αὐχούντων ἀρχαιό- 
ιότητα; μόλις γὰρ οὗτοι καὶ μετὰ ταῦτα γράμμασιν 

ἐπαιδεύϑησαν. 

28» ἅτε δὴ τοίνυν οὐδεμιᾶς προχαταβεβλημένης 

ἀναγραφῆς, ἣ καὶ τοὺς μαϑεῖν βουλομένους διδάξειν 

ἔμελλε καὶ τοὺς ψευδομένους ἐλέγξειν, ἡ πολλὴ πρὸς 

90 ἀλλήλους ἐγένετο διαφωνία τοῖς συγγραφεῦσι. (24) 

δευτέραν δὲ πρὸς ταύτῃ ϑετέον ἐκείνην τὴν αἰτίαν. 

oí γὰρ ἐπὶ τὸ γράφειν δρμήσαντες οὐ περὶ τὴν ἀλή- 

ϑειαν ἐσπούδασαν, καίτοι τοῦτο πρόχειρόν ἐστιν ἀεὶ 

τὸ ἐπάγγελμα. λόγων δὲ δύναμιν ἐπεδείκνυντο" (20) 

5 καὶ καϑ' ὅντινα τρόπον ἐν τούτῳ παρευδοκιμήσειν 

τοὺς ἄλλους ὑπελάμβανον, κατὰ τοῦτον ἡρμόζοντο.. 

τινὲς μὲν ἐπὶ τὸ μυϑολογεῖν τρεπόμενοι, τινὲς δὲ πρὸς 

χάριν ἢ τὰς πόλεις ἢ τοὺς βασιλέας ἐπαινοῦντες. ἄλ- 

λοι δ᾽ ἐπὶ τὸ κατηγορεῖν τῶν πράξεων ἢ τῶν γεγρα- 

το φότων ἐχώρησαν, ἐνευδοκιμήδειν τούτῳ νομίζοντες. 

(26» ὅλως δὲ τὸ πάντων ἐναντιώτατον ἱστορίᾳ πράτ- 
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τοντὲς διατελοῦσι. τῆς μὲν γὰρ ἀληϑοῦς ἐστι τεκμή- 

ριον ἱστορίας, εἰ περὶ τῶν αὐτῶν ἅπαντες ταὐτὰ καὶ 

λέγοιεν καὶ γράφοιεν" οἱ δ᾽ εἰ ταὐτὰ γράψειαν ἑτέρως, 
οὕτως ἐνόμιξον αὐτοὶ φανεῖσϑαι πάντων ἀληϑέστατοι. 

21) λόγων μὲν οὖν ἕνεκα καὶ τῆς ἐν τούτοις δεινό- 
τητος δεῖ παραχωρεῖν ἡμᾶς τοῖς συγγραφεῦσι τοῖς 

Ἑλληνικοῖς, οὐ μὴν καὶ τῆς περὶ τῶν ἀρχαίων ἀλη- 

ϑοῦς ἱστορίας. καὶ μάλιστά γε τῆς περὶ τῶν ἕχάστοις 
ἐπιχωρίων. 

(285 ὅτι μὲν οὖν παρ᾽ 4ἰγυπτίοις τε καὶ Βαβυ- τὸ 
λωνίοις ἐκ μακροτάτων ἄνωϑεν χρόνων τὴν περὶ τὰς 

ἀναγραφὰς ἐπιμέλειαν ὅπου μὲν οἱ ἱερεῖς ἦσαν ἐγκε- 

χειρισμένοι καὶ περὶ ταύτας ἐφιλοσόφουν, Χαλδαῖοι δὲ 

παρὰ τοῖς Βαβυλωνίοις, καὶ ὅτι μάλιστα δὴ τῶν "EA- 

λησιν ἐπιμιγνυμένων ἐχρήσαντο Φοίνικες γράμμασιν 

εἴς τὲ τὰς περὶ τὸν βίον οἰκονομίας καὶ πρὸς τὴν τῶν 

κοινῶν ἔργων παράδοσιν, ἐπειδὴ συγχωροῦσιν ἅπαν- 

τες, ἐάσειν μοι δοκῶ" (29) περὶ δὲ τῶν ἡμετέρων 

προγόνων, ὅτι τὴν αὐτήν (ἐῶ γὰρ λέγειν εἰ καὶ πλείω 
τῶν εἰρημένων) ἐποιήσαντο περὶ τὰς ἀναγραφὰς ἐπι- 

μέλειαν, τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς προφήταις τοῦτο 

προστάξαντες, καὶ ὡς μέχρι τῶν καϑ' ἡμᾶς χρόνων 

πεφύλαχται μετὰ πολλῆς ἀκριβείας, εἰ δὲ (δεῖ) ϑρασύ- 
τερον εἰπεῖν καὶ φυλαχϑήσεται, πειράσομαι συντόμως 

διδάσκειν. 

(80) οὐ γὰρ μόνον ἐξ ἀρχῆς ἐπὶ τούτων τοὺς 

ἀρίστους καὶ τῇ ϑεραπείᾳ τοῦ ϑεοῦ προσεδρεύοντας 

κατέστησαν, ἀλλ᾽ ὕπως τὸ γένος τῶν ἱερέων ἄμικτον 

καὶ καϑαρὸν διαμενεῖ προυνόησαν. 91» δεῖ γὰρ τὸν 

t2 0 

25 

μετέχοντα τῆς ἱερωσύνης ἐξ ὁμοεϑνοῦς γυναικὸς παι- 80 

δοποιεῖσϑαι, καὶ μὴ πρὸς χρήματα μηδὲ τὰς ἄλλας 
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ἀποβλέπειν τιμάς, ἀλλὰ τὸ γένος ἐξετάζειν ἐκ τῶν ἀρ- 

χείων λαμβάνοντα τὴν διαδοχὴν καὶ πολλοὺς παρεχό- 

usvov μάρτυρας. (92» καὶ ταῦτα πράττομεν οὐ μόνον 

ἐπ᾿ αὐτῆς Ιουδαίας, ἀλλ᾽ ὅπου ποτὲ σύστημα τοῦ γέ- 

5 voveo ἐστὶν ἡμῶν, κἀκεῖ τἀκριβὲς ἀποσώξεται τοῖς 

ἱερεῦσι περὶ τοὺς γάμους. (88) λέγω δὲ τοὺς ἐν 

Aiyónvo καὶ Βαβυλῶνι, καὶ εἴ που τῆς ἄλλης οἶκου- 

μένης τοῦ γένους τῶν ἱερέων εἰσί τινες διεσπαρμένοι. 

πέμπουσι γὰρ εἰς ᾿Ιεροσόλυμα συγγράψαντες πατρόϑεν 

10 τοὔνομα τῆς γημαμένης καὶ τῶν ἐπάνω προγόνων, καὶ 

τίνες οἱ μαρτυροῦντες. 94» πόλεμος δ᾽ εἰ κατάσχοι, 

καϑάπερ ἤδη γέγονε πολλάκις, Avvióyov τε τοῦ ᾿Επι- 

φανοῦς εἰς τὴν χώραν ἐμβαλόντος χαὶ Πομπηίου 

Máyvov καὶ Κυιντιλίου 'Gágov, μάλιστα δὲ καὶ ἐν τοῖς 

xo9' ἡμᾶς χρόνοις, (3D» οἱ περιλειπόμενοι τῶν ἱερέων 

καινὰ πάλιν ἐκ τῶν ἀρχαίων γραμμάτων συνέστανται, 

καὶ δοκιμάξουσι τὰς ὑπολειφϑείσας γυναῖκας. οὐ γὰρ 

ἔτι τὰς αἰχμαλώτους γενομένας προσίενται. πολλάκις 

γεγονυῖαν αὐταῖς τὴν πρὸς ἀλλόφυλον κοινωνίαν 

ὑφορώμενοι. 36» τεχμήριον δὲ. μέγιστον τῆς ἀκρι- 

βείας᾽ οἱ γὰρ ἱερεῖς oí παρ᾽ ἡμῖν ἀπὸ δισχιλίων ἐτῶν 

ὀνομαστοὶ παῖδες ἐκ πατρός εἰσιν ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς. 

οἷς δὲ τῶν εἰρημένων ὁτιοῦν γένοιτο εἰς παράβασιν, 

ἀπηγόρευται μήτε τοῖς βωμοῖς παρίστασϑαι μήτε μετέ- 

χειν τῆς ἄλλης ἁγιστείας. (91) εἰχότως οὖν, μᾶλλον 

δ᾽ ἀναγκαίως. ἅτε μήτε τοῦ ὑπογράφειν αὐτεξουσίου 

πᾶσιν ὄντος μήτε τινὸς ἐν τοῖς γραφομένοις ἐνούσης 

διαφωνίας, ἀλλὰ μόνων τῶν προφητῶν τὰ μὲν ἀνω- 

τάτω καὶ παλαίτατα κατὰ τὴν ἐπίπνοιαν τὴν ἀπὸ τοῦ 

80 ϑεοῦ μαϑόντων, τὰ δὲ xa9' αὑτοὺς ὡς ἐγένετο σαφῶς 

συγγραφόντων. 
ΙΟΞΕΡΗῦΞΚ. VI. 18 
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(88) οὐ γὰρ μυριάδες βιβλίων εἰσὶ παρ᾽ ἡμῖν 

ἀσυμφώνων καὶ μαχομένων. δύο δὲ μόνα πρὸς τοῖς 
εἴκοσι βιβλία, τοῦ παντὸς ἔχοντα χρόνου τὴν ἀναγρα- 

qujv, τὰ δικαίως πεπιστευμένα. 939) xai τούτων πέντε 

μέν ἐστι τὰ Μωυσέος. ἃ τούς τε νόμους περιέχει καὶ 5 | 

τὴν τῆς ἀνϑρωπογονίας παράδοσιν μέχρι τῆς αὐτοῦ 

τελευτῆς. οὗτος Ó χρόνος ἀπολείπει τρισχιλέων ὀλίγον 
ἐτῶν. (405 ἀπὸ δὲ τῆς Μωυσέος τελευτῆς μέχρι τῆς 

᾿Αρταξέρξου τοῦ μετὰ Ξέρξην Περσῶν βασιλέως οἵ 

μετὰ Μωυσῆν προφῆται τὰ κατ᾽ αὐτοὺς πραχϑέντα 1 

συνέγραψαν ἐν τρισὶ καὶ δέκα βιβλίοις. αἱ δὲ λοιπαὶ 

τέτταρες ὕμνους εἰς τὸν ϑεὸν καὶ τοῖς ἀνθρώποις 

ὑποθήκας τοῦ βίου περιέχουσιν. «41» ἀπὸ δὲ ᾽άρτα- 

ξέρξου μέχρι τοῦ καϑ᾽ ἡμᾶς χρόνου γέγραπται μὲν 

ἕχαστα, πίστεως δὲ οὐχ ὁμοίας ἠξίωται τοῖς πρὸ αὐὖ- 15 
τῶν διὰ τὸ μὴ γενέσθαι τὴν τῶν προφητῶν ἀκχριβῆ 

διαδοχήν. (425 δῆλον δ᾽ ἐστὶν ἔργῳ πῶς ἡμεῖς πρόσι- 

μὲν τοῖς ἰδίοις γράμμασι" τοσούτου γὰρ αἰῶνος ἤδη 

παρῳχηκότος οὔτε προσϑεῖναί τις οὐδὲν οὔτ᾽ ἀφελεῖν 

αὐτῶν οὔτε μεταϑεῖναι τετόλμηκεν. πᾶσι δὲ σύμφυτόν so 

ἐστιν εὐθὺς ἐκ τῆς πρώτης γενέσεως ᾿Ιουδαίοις τὸ 

vouíteuv αὐτὰ ϑεοῦ δόγματα, καὶ τούτοις ἐμμένειν. 

καὶ ὑπὲρ αὐτῶν, εἰ δέοι. ϑνήσκειν ἡδέως. «49» ἤδη 

οὖν πολλοὶ πολλάκις ἑώρανται τῶν αἰχμαλώτων στρέ- 

βλας καὶ παντοίων ϑανάτων τρόπους ἐν ϑεάτροις ὗπο- 20 

μένοντες ἐπὶ τῷ μηδὲν ῥῆμα προέσϑαι παρὰ τοὺς 
νόμους καὶ τὰς μετὰ τούτων ἀναγραφάς. {44) ὃ τίς 

ἂν ὑπομείνειεν “Ελλήνων ὑπὲρ αὑτοῦ; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὑπὲρ 

τοῦ καὶ πάντα τὰ παρ᾽ αὐτοῖς ἀσφαλισϑῆναι συγγράμ- 

ματα τὴν τυχοῦσαν ὑποστήσεται βλάβην" (45» λόγους so 

γὰρ αὐτὰ νομίζουσιν εἶναι κατὰ τὴν τῶν γραψάντων 
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βούλησιν ἐσχεδιασμένους. καὶ τοῦτο δικαίως xal περὶ 

τῶν παλαιτέρων φρονοῦσιν, ἐπειδὴ καὶ τῶν νῦν ἐνίους 

ὁρῶσι τολμῶντας περὶ τούτων συγγράφειν οἷς μήτ᾽ 

αὐτοὶ παρεγένοντο μήτε πυϑέσϑαι παρὰ τῶν εἰδότων 

5 ἐφιλοτιμήϑησαν. (465 ἀμέλει καὶ περὶ τοῦ γενομένου 

νῦν ἡμῖν πολέμου τινὲς ἱστορίας ἐπιγράψαντες ἐξενη- 

νόχασιν οὔτ᾽ εἰς τοὺς τόπους παραβαλόντες οὔτε πλη- 

σίον τούτων πραττομένων προσελθόντες, ἀλλ᾽ ἐκ παρα- 

κουσμάτων ὀλίγα συνϑέντες τῷ τῆς ἱστορίας ὀνόματι 

10 λέαν ἀναιδῶς ἐνεπαροίνησαν. 

(41) ἐνὼ δὲ καὶ περὶ τοῦ πολέμου παντὸς καὶ 
περὶ τῶν ἐν αὐτῷ κατὰ μέρος γενομένων ἀληϑῆ τὴν 

ἀναγραφὴν ἐποιησάμην. τοῖς πράγμασιν αὐτὸς ἅπασι 

παρατυχών. (48) ἐστρατήγουν μὲν γὰρ τῶν παρ᾽ ἡμῖν 

15 Γαλιλαίων ὀνομαξομένων, ἕως ἀντέχειν δυνατὸν ἦν, 

ἐγενόμην δὲ παρὰ Ῥωμαίοις συλληφϑεὶς αἰχμάλωτος" 
καί μὲ διὰ φυλακῆς ᾿ϑεσπασιανὸς καὶ Τίτος ἔχοντες 

ἀεὶ προσεδρεύειν αὐτοῖς ἠνάγκασαν, τὸ μὲν πρῶτον 

δεδεμένον, αὖϑις δὲ λυϑεὶς συνεπέμφϑην ἀπὸ τῆς 
- 20 4“λεξανδρείας Τίτῳ πρὸς τὴν ᾿Ιεροσολύμων πολιορκίαν. 

(495 ἐν à χρόνῳ τῶν πραττομένων οὐκ ἔστιν ὃ τὴν 
ἐμὴν γνῶσιν διέφυγε" καὶ γὰρ τὰ κατὰ τὸ στρατόπε- 

δον τὸ Ῥωμαίων δρῶν ἐπιμελῶς ἀνέγραφον., xoi τὰ 

παρὰ τῶν αὐτομόλων ἀπαγγελλόμενα μόνος αὐτὸς συν- 

5 ἕξειν. (DO» εἶτα σχολῆς ἐν τῇ Ῥώμῃ λαβόμενος πάσης 
μον τῆς πραγματείας ἐν παρασκευῇ γεγενημένης. χρη- 

σάμενός τισι πρὸς τὴν ᾿Ελληνίδα φωνὴν συνεργοῖς. 

οὕτως ἐποιησάμην τῶν πράξεων τὴν παράδοσιν. τοσοῦ- 

τον δέ μοι περιῆν ϑράσος τῆς ἀληϑείας ὥστε πρώτους 

: 30 πάντων τοὺς αὐτοχράτορας τοῦ πολέμου γενομένους 

ϑεσπασιανὸν καὶ Τίτον ἠξίωσα λαβεῖν μάρτυρας. «51. 
13* 
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πρώτοις yàg δέδωκα và βιβλία, καὶ μετ᾽ ἐκείνους πολ- 

λοῖς μὲν Ῥωμαίων τοῖς συμπεπολεμηκόσι, πολλοῖς δὲ 

τῶν ἡμετέρων ἐπίπρασκον, ἀνδράσι καὶ τῆς Ἑλληνικῆς 

σοφίας μετεσχηκόσιν, ὧν ἐστιν ᾿Ιούλιος '"4oycAaog, 
Ἡρώδης Ó σεμνότατος. καὶ αὐτὸς ὃ ϑαυμασιώτατος 

βασιλεὺς ᾿4γρίππας. (52) οὗτοι μὲν οὖν ἅπαντες ἐμαρ- 
τύρησαν ὅτι τῆς ἀληϑείας προύστην ἐπιμελῶς, οὐκ ἂν 

ὑποστειλάμενοι καὶ σιωπήδσαντες, εἴ τι κατ᾽ ἄγνοιαν ἢ 

χαριζόμενος μετέϑηκα τῶν γεγονότων ἢ παρέλιπον" 

(585 φαῦλοι δέ τινες ἄνϑρωποι διαβάλλειν μου τὴν 

ἱστορίαν ἐπικεχειρήκασιν, ὥσπερ ἐν σχολῇ μειρακίων 

γύμνασμα προκεῖσϑαι νομίξοντες κατηγορΐας παραδό- 

tov καὶ διαβολῆς. δέον ἐκεῖνο γιγνώσκειν, ὅτι δεῖ τὸν 

ἄλλοις παράδοσιν πράξεων ἀληϑινῶν ὑπισχνούμενον 

αὐτὸν ἐπίστασϑαι ταύτας πρότερον ἀκριβῶς, ἢ παρη- 

κολουϑηκότα τοῖς γεγονόσιν ἢ παρὰ τῶν εἰδότων 

πυνϑανόμενον᾽ (545 ὅπερ ἐγὼ μάλιστα περὶ ἀμφοτέ- 
ρας νομίζω πεποιηκέναι τὰς πραγματείας. τὴν μὲν 

γὰρ ἀρχαιολογίαν, ὥσπερ ἔφην, ἐκ τῶν ἱερῶν γραμ- 

μότων μεϑηρμήνευκα, γεγονὼς ἱερεὺς ἐκ γένους καὶ 

μετεσχηκὼς τῆς φιλοσοφίας τῆς ἐν ἐκείνοις τοῖς γράμ- 

μασι (555 τοῦ δὲ πολέμου τὴν ἱστορίαν ἔγραψα 

πολλῶν μὲν αὐτουργὸς πράξεων, πλείστων δ᾽ αὐτόπτης 

γενόμενος, ὅλως δὲ τῶν λεχϑέντων ἢ πραχϑέντων οὐδ᾽ 

ὁτιοῦν ἀγνοήσας. 50» πῶς οὖν οὐκ ἂν ϑρασεῖς τις 

ἡγήσαιτο τοὺς ἀνταγωνίξζεσϑαί μοι περὶ τῆς ἀληϑείας 

ἐπικεχειρηκότας; οἱ κἂν τοῖς τῶν αὐτοκρατόρων ὑπο- 

μνήμασιν ἐντυχεῖν λέγωσιν, ἀλλ᾽ οὔ ys καὶ τοῖς Tus- 

τέροις τῶν ἀντιπολεμούντων πράγμασι παρέτυχον. 

(Ὁ) περὶ μὲν οὖν τούτων ἀναγκαίαν ἐποιησάμην 
τὴν παρέκβασιν, ἐπισημήνασϑαι βουλόμενος τῶν éxay- 

c 0 
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γελλομένων τὰς ἱστορίας συγγράφειν τὴν εὐχέρειαν" 

. (585 ἱκανῶς δὲ φανερόν, óc οἶμαι, πεποιηκὼς ὅτι 
πάτριός ἐστιν ἣ περὶ τῶν παλαιῶν ἀναγραφὴ τοῖς 

βαρβάροις μᾶλλον ἢ τοῖς “Ἕλλησιν, βούλομαι μικρὰ 

δ πρότερον διαλεχϑῆναι πρὸς τοὺς ἐπιχειροῦντας νέαν 

ἡμῶν ἀποφαίνειν τὴν κατάστασιν ἐκ τοῦ μηδὲν περὶ 

ἡμῶν, ὥς φασιν ἐκεῖνοι, λελέχϑαι παρὰ τοῖς ᾿Ελληνι- 

κοῖς συγγραφεῦσιν" (59) εἶτα δὲ τὰς μαρτυρίας τῆς 

ἀρχαιότητος ἐκ τῶν παρ᾽ ἄλλοις γραμμάτων παρέξω, 

10 καὶ τοὺς βεβλασφημηκότας ἡμῶν τὸ γένος ἀποδείξω 

λίαν ἀλόγως βλασφημοῦντας. 

(605 ἡμεῖς τοίνυν οὔτε χώραν οἰκοῦμεν παράλιον 

οὔτ᾽ ἐμπορίαις χαίρομεν, οὐδὲ ταῖς πρὸς ἄλλους διὰ 
τούτων ἐπιμιξίαις᾽ ἀλλ᾽ εἰσὶ μὲν ἡμῶν αἱ πόλεις μα- 

1 χρὰν ἀπὸ ϑαλάττης ἀπῳκισμέναι. χώραν δ᾽ ἀγαϑὴν 

νεμόμενοι ταύτην ἐχπονοῦμεν, μάλιστα δὲ πάντων περὶ 

παιδοτροφίαν φιλοκαλοῦντες. καὶ τὸ φυλάττειν τοὺς 

νόμους καὶ τὴν κατὰ τούτους παραδεδομένην εὐσέβειαν 

ἔργον ἀναγκαιότατον παντὸς τοῦ βίου πεποιημένοι. 

20 (61» προσούσης τοίνυν τοῖς εἰρημένοις καὶ τῆς περὶ 

τὸν βίον ἡμῶν ἰδιότητος, οὐδὲν ἦν ἐν τοῖρ παλαιοῖς 

χρόνοις τὸ ποιοῦν πρὸς τοὺς “Ἕλληνας ἡμῖν ἐπιμιξίαν, 

ὥσπερ Αἰγυπτίοις μὲν τὰ παρ᾽ αὐτῶν ἐξαγόμενα καὶ 

πρὸς αὐτοὺς εἰσαγόμενα, τοῖς δὲ τὴν παράλιον τῆς 

25 Φοινίκης κατοικοῦσιν ἣ περὶ τὰς καπηλείας καὶ τὰς 

ἐμπορίας σπουδὴ διὰ τὸ φιλοχρηματεῖν. (625 οὐ μὴν 

οὐδὲ πρὸς λῃστείας ὥσπερ ἄλλοι τινὲς ἢ τὸ πλέον 
ἔχειν ἀξιοῦν πολεμοῦντες ἐτράπησαν ἡμῶν oí πατέρεο, 

καίτοι πολλὰς τῆς χώρας ἐχούσης μυριάδας ἀνδρῶν 

. 30 00x ἀτόλμων. 4683» διὰ τοῦτο Φοίνικες μὲν αὐτοὶ 
κατ᾽ ἐμπορίαν τοῖς Ἕλλησιν ἐπεισπλέοντες εὐϑὺς 
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ἐγνώσϑησαν, καὶ δι᾽ ἐκείνων Αἰγύπτιοι. καὶ πάντες 

ἀφ᾽ ὧν τὸν φόρτον εἰς "τοὺς "EAAqvag διεκόμιξον, με- 

γάλα πελάγη διαίροντες:. «64» “Μῆδοι δὲ μετὰ ταῦτα 

καὶ Πέρσαι φανεροὶ κατέστησαν τῆς ᾿4 σίας ἐπάρξαντες, 

ov ὃὲ καὶ μέχρι τῆς ἑτέρας ἠπείρου Πέρσαι στρατεύ- 

σαντες" Θρᾷκες δὲ διὰ γειτονίαν, καὶ τὸ Σκυϑικὸν 

ὑπὸ τῶν εἰς τὸν Πόντον ἐγνώσϑη πλεόντων. «(655 

ὅλως γὰρ ἅπαντες οἵ παρὰ τὴν ϑάλατταν καὶ τὴν πρὸς 

ταῖς ἀνατολαῖς καὶ πρὸς τὴν ἑσπέριον κατοικοῦντες 

τοῖς συγγράφειν τι βουλομένοις γνωριμώτερον κατέ- 

στησαν, ot δὲ ταύτης ἀνωτέρω τὰς οἰκήσεις ἔχοντες 

ἐπὶ πλεῖστον ἠγνοήϑησαν. «66» xai τοῦτο φαίένεται 

καὶ περὶ τὴν Εὐρώπην συμβεβηκός, ὕπου ys τῆς Ῥω- 

μαίων πόλεως, τοιαύτην ἐκ μακροῦ δύναμιν κεκτη- 

μένης καὶ τοιαύτας πράξεις κατορϑούσης πολεμικάς, 

o09' Ἡρόδοτος οὔτε Θουκυδίδης οὔτε τῶν ἅμα τού- 

τοις γενομένων οὐδὲ εἷς ἐμνημόνευκεν, ἀλλ᾽ ὀψέ ποτε 

καὶ μόλις αὐτῶν εἰς τοὺς “Ἄλληνας ἡ γνῶσις διεξῆλ- 

ϑεν. «610» περὶ μὲν γὰρ Γαλατῶν τε καὶ ᾿Ιβήρων 

οὕτως ἠγνόησαν οἵ δοκοῦντες ἀκριβέστατον συγγραφεῖς, 

ὧν ἐστιν ἔφορος, ὥστε πόλιν οἴεται μίαν εἷναι τοὺς 
Ἴβηρας τοὺς τοσοῦτο μέρος τῆς ἑσπερίου γῆς κατοι- 

κοῦντας᾽ καὶ τὰ μήτε γενόμενα παρ᾽ αὐτοῖς ἔϑη μήτε 

λεγόμενα γράφειν, ὡς ἐκείνων αὐτοῖς χρωμένων, ἐτόλ- 

μησαν. 68» αἴτιον δὲ τοῦ μὲν μὴ γινώσκειν τἀλη- 

ϑὲς τὸ λίαν ἀνεπίμικτον, τοῦ δὲ γράφειν ψευδῆ τὸ 

βούλεσθαι δοκεῖν τι πλέον τῶν ἄλλων ἱστορεῖν. πῶς 

οὖν ἔτι ϑαυμάξειν προσῆκεν εἰ μηδὲ τὸ ἡμέτερον ἔϑνος 
πολλοῖς ἐγιγνώσκετο, μηδὲ τῆς ἐν τοῖς συγγράμμασι 

5 μ᾿ 

μνήμης ἀφορμὴν παρέσχεν, οὕτω μὲν ἀπῳκισμένον τῆς 80 
ϑαλάττης, οὕτω δὲ βιοτεύειν προῃρημένον; [ 
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(695 φέρε τοίνυν ἡμᾶς ἀξιοῦν τεχμηρίῳ χρήσα- 13 

σϑαι περὶ τῶν Ελλήνων, ὅτι μὴ παλαιόν ἐστιν αὐτῶν 

τὸ γένος. τῷ μηδὲν ἐν ταῖς ἡμετέραις ἀναγραφαῖς 

περὶ αὐτῶν εἰρῆσϑαι, ἄρ᾽ οὐχὶ πάντως ἂν κατεγέλων, 

5 αὐτάς, οἶμαι, τὰς ὑπ᾽ ἐμοῦ νῦν εἰρημένας κομίξοντες 

αἰτίας, καὶ μάρτυρας ἂν τοὺς πλησιοχώρους παρείχοντο 

τῆς αὐτῶν ἀρχαιότητος; κἀγὼ τοίνυν πειράσομαι τοῦτο 

ποιεῖν. / Q0» “ἰγυπτίοις γὰρ καὶ Φοίνιξι μάλιστα δὴ 

᾿ς χρήσομαι μάρτυσιν, οὐκ ἄν τινος ὡς ψευδῆ τὴν μαρ- 

19 τυρίαν διαβάλλειν δυνηϑέντος" φαίνονται γὰρ καὶ δὴ 

- μάλιστα πρὸς ἡμᾶς δυσμενῶς διατεϑέντες κοινῇ μὲν 

ἅπαντες Αἰγύπξιοι. Φοινίκων δὲ Τύριοι. «11. περὶ 

ἱὠέντοι Χαλδαίων οὐκέτι δυναίμην ἂν ταὐτὸ τοῦτο λέ- 

᾿ς γεῖν, ἐπεὶ καὶ τοῦ γένους ἡμῶν ἀρχηγοὶ χαϑεστήκασι 

πο καὶ διὰ τὴν συγγένειαν ἐν ταῖς αὑτῶν ἀναγραφαῖς 

"ovóaíov μνημονεύουσιν. (12) ὅταν δὲ τὰς περὶ τού- 
τῶν πίστεις παράδσχω, τότε καὶ τῶν "EAMjvov συγγρα- 

φέων ἀποφανῶ τοὺς μνήμην Ἰουδαίων πεποιηκότας, 
ἵνα μηδὲ ταύτην ἔτι τὴν πρόφασιν οἵ βασκαίνοντες 

. 20 ἔχωσι τῆς πρὸς ἡμᾶς ἀντιλογίας. 

(18) ἄρξομαν δὴ πρῶτον ἀπὸ τῶν παρ᾽ Αἰγυπτίοις 14 

γραμμάτων. αὐτὰ μὲν οὖν οὐχ οἷόν τε παρατίέϑεσϑαι 

τἀκείνων. Μανεϑὼν δ᾽ ἦν τὸ γένος ἀνὴρ Αἰγύπτιος, 

τῆς ᾿Ελληνικῆς μετεσχηκὼς παιδείας, ὡς δῆλός ἐστι" 

35 γέγραφε, γὰρ ᾿Ελλάδι φωνῇ τὴν πάτριον ἱστορίαν, ἔκ 

| τὲ τῶν ἱερῶν, ὥς φησιν αὐτός, μεταφράσας καὶ πολλὰ 

τὸν Ηρόδοτον ἐλέγχει τῶν Αἰγυπτιακῶν ὑπ᾽ ἀγνοίας 

ἐψευσμένον. (14) οὗτος δὴ τοίνυν ὁ Μανεϑὼν ἐν τῇ 

b ur 

δευτέρᾳ τῶν Αἰγυπτιακῶν ταῦτα περὶ ἡμῶν γράφει" 

80 παραϑήσομαι δὲ τὴν λέξιν αὐτοῦ, καϑάπερ αὐτὸν 

ἐχεῖνον παραγαγὼν μάρτυρα. D» “ἐγένετο βασιλεὺς 
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ἡμῖν, Τίμαος ὄνομα. ἐπὶ τούτου οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ὁ ϑεὸς 
, , b! “- M 9 b 

ἀντέπνευσεν, καὶ παραδόξως ἐκ τῶν πρὸς ἀνατολὴν 

μερῶν ἄνθρωποι τὸ γένος ἄσημον καταϑαρρήσαντες 
3.1 : , 3 r "n , 9 , 

ἐπὶ τὴν χώραν ἐστράτευσαν, καὶ ῥαδίως ἀμαχητὶ ταύ- 

την κατὰ χράτος εἷλον, (105 καὶ τοὺς ἡγεμονεύσαντας 

ὃν αὐτῇ χειρωσάμενοι τὸ λοιπὸν τάς τε πόλεις ὠμῶς 

ἐνέπρησαν καὶ τὰ ἱερὰ τῶν ϑεῶν κατέσκαψαν, πᾶσι 

δὲ τοῖς ἐπιχωρίοις ἐχϑρότατά πὼς ἐχρήσαντο, τοὺς 

μὲν σφάξοντες. τῶν δὲ καὶ τὰ τέκνα καὶ γυναῖκας εἰς 

δουλείαν ἄγοντες. (Τ) πέρας δὲ καὶ βασιλέα ἕνα ἐξ 
- 
ξ αὑτῶν ἐποίησαν, ᾧ ὄνομα ἦν Σάλατις. καὶ οὗτος ἐν 

τῇ Μέμφιδι κατεγίνετο, τήν τε ἄνω xài κάτω χώραν 

δασμολογῶν, καὶ φρουρὰν ἐν vote ἐπιτηδειοτάτοις κατα- 

λείπων τόποις. μάλιστα δὲ xol τὰ πρὸς ἀνατολὴν 

ἠσφαλίσατο μέρη, προορώμενος ᾿Ασσυρίων ποτὲ μεῖξον 

ἰσχυόντων ἐσομένην ἐπιϑυμίᾳ τῆς αὐτοῦ βασιλείας 

ἔφοδον. (18) εὑρὼν δὲ ἐν νομῷ τῷ Σεϑροίτῃ πόλιν 

ἐπικαιροτάτην., κειμένην μὲν πρὸς ἀνατολὴν τοῦ Βου- 

βαστίτου ποταμοῦ. καλουμένην δ᾽ ἀπό τινος ἀρχαίας 

ϑεολογίας Αὔαριν, ταύτην ἔκτισέ τε καὶ τοῖς τείχεσιν 

ὀχυρωτάτην ἐποίησεν, évoux(oag αὐτῇ καὶ πλῆϑος ὅπλι- 

τῶν εἰς εἴκοσι καὶ τέσσαρας μυριάδας ἀνδρῶν προ- 

φυλακήν. «195 ἐνθάδε κατὰ ϑέρειαν ἤρχετο, τὰ μὲν 

σιτομετρῶν καὶ μισϑοφορίαν παρεχόμενος. τὰ δὲ καὶ 

ταῖς ἐξοπλισίαις πρὸς φόβον τῶν ἔξωϑεν ἐπιμελῶς 

γυμνάξων. ἄρξας δ᾽ ἐννεακαίδεκ᾽ ἔτη τὸν βίον ἐτε- 

λεύτησεν. (805 μετὰ τοῦτον δ᾽ ἕτερος ἐβασίλευσε τέσ- 

σαρα καὶ τεσδαράκοντα ἔτη, καλούμενος Βηών. us 

ὃν ἄλλος ᾿“παχνὰς ἕξ καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ μῆνας 

μ᾿ 5 

20 

ἑπτά, ἔπειτα 05 καὶ "4mogie ἕν καὶ ἕξήκοντα, καὶ Ia-so 

νίας πεντήκοντα καὶ μῆνα ἕνα. (81) ἐπὶ πᾶσι δὲ καὶ 
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"Aecie ἐννέα xal τεσσαράκοντα καὶ μῆνας δύο. καὶ 

οὗτοι μὲν $E ἐν αὐτοῖς ἐγενήϑησαν πρῶτοι ἄρχοντες, 

ποθοῦντες ἀεὶ καὶ μᾶλλον τῆς Αἰγύπτου ἐξᾶραι τὴν 

ῥίζαν. 82) ἐκαλεῖτο ὃὲ τὸ σύμπαν αὐτῶν ἔϑνος 

Ὕκχσως, τοῦτο δέ ἐστι βασιλεῖς ποιμένες" τὸ γὰρ Ux 

x«9' ἱερὰν γλῶσσαν βασιλέα σημαίνει, τὸ δὲ σώς ποι- 

μήν ἐστι καὶ ποιμένες κατὰ τὴν κοινὴν διάλεχτον, καὶ 

οὕτω συντιϑέμενον γίνεται “ὕχσως. τινὲς δὲ λέγουσιν 

αὐτοὺς ἴάραβας εἶναι. 88» ἐν δ᾽ ἄλλῳ ἀντιγράφῳ 

οὐ βασιλεῖς σημαίνεσϑαι διὰ τῆς τοῦ ὕκ προσηγορίας, 

ἀλλὰ τοὐναντίον αἰχμαλώτους δηλοῦσϑαι ποιμένας" τὸ 

γὰρ Vx πάλιν αἰγυπτιστὶ καὶ τὸ ἅκ δασυνόμενον αἰχμα- 

λώτους ῥητῶς μηνύειν. καὶ τοῦτο μᾶλλον πιϑανώτε- 

Qóv uou φαίνεται καὶ παλαιᾶς ἱστορίας ἐχόμενον. 

(845 τούτους δὲ τοὺς προχατωνομασμένους βασιλέας 

καὶ τοὺς τῶν ποιμένων καλουμένων καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν 

᾿ γενομένους κρατῆσαι τῆς Αἰγύπτου φησὶν ἔτη πρὸς 

τοῖς πεντακοσίοις ἕνδεκα. (80) μετὰ ταῦτα δὲ τῶν 

ἔκ τῆς Θηβαΐδος καὶ τῆς ἄλλης Αἰγύπτου βασιλέων 

90 γενέσϑαι φησὶν ἐπὶ τοὺς ποιμένας ἐπανάστασιν, καὶ 

πόλεμον αὐτοῖς συρραγῆναι μέγαν καὶ πολυχρόνιον. 

(865 ἐπὶ δὲ βασιλέως ᾧ Ὄνομα εἶναι ᾿4λισφραγμού- 
ϑωσις,. ἡττωμένους φησὶ τοὺς ποιμένας ἐκ μὲν τῆς 

ἄλλης Δ4ἰγύπτου πάσης ἐκπεσεῖν, κατακλεισϑῆναι δ᾽ εἰς 

250 τόπον ἀρουρῶν ἔχοντα μυρίων τὴν περίμετρον" Abou 

ὄνομα τῷ τόπῳ. «84» τοῦτόν φησιν ὁ Μανεϑὼν 

ἅπαντα τείχει τε μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ περιβαλεῖν τοὺς 
ποιμένας, ὅπως τήν vs χτῆσιν ἅπασαν ἔχωσιν ἐν ὀχυρῷ 

“καὶ τὴν λείαν τὴν ἑαυτῶν. (88) τὸν δὲ ᾿4λισφραγμου- 

8). ϑωσέως υἱὸν Θούμμωσιν ἐπιχειρῆσαι μὲν αὐτοὺς διὰ 

πολιορκίας ἑλεῖν κατὰ κράτος, ὀχτὼ καὶ τεσσαράκοντα 

οι 
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μυριάσι προσεδρεύσαντα τοῖς τείχεσιν" ἐπεὶ δὲ τῆς 

πολιορκίας ἀπέγνω, ποιήσασϑαι συμβάσεις, ἵνα τὴν 

“Αἴγυπτον ἐκλιπόντες ὅποι βούλονται πάντες ἀβλαβεῖς 

ἀπέλθωσι. «89» τοὺς δὲ ἐπὶ ταῖς ὁμολογέαις πανοι- 

κησίᾳ μετὰ τῶν κτήσεων, οὐκ ἐλάττους μυριάδων ὄν- 

τας εἴκοσι τεσσάρων, ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου τὴν ἔρημον 

εἰς Συρίαν διοδοιπορῆσαι. (905 φοβουμένους δὲ τὴν 

᾿Φσσυρίων δυναστείαν (τότε γὰρ ἐκείνους τῆς ᾿Ζσίας 

κρατεῖν), ἐν τῇ νῦν ᾿Ιουδαίᾳ καλουμένῃ πόλιν οἶἰκοδο- 
μησαμένους τοσαύταις μυριάσιν ἀνθρώπων ἀρκέσου- 

σαν, ἱΙεροσόλυμα ταύτην ὀνομάσαι. 91» ἐν ἄλλῃ δέ 

τιν. βίβλῳ τῶν Αἰγυπτιακῶν Μανεϑὼν τοῦτό φησι τὸ 

ἔϑνος τοὺς καλουμένους ποιμένας αἰχμαλώτους ἐν ταῖς 

ἱεραῖς αὐτῶν βίβλοις γεγράφϑαι, λέγων ὀρϑῶς. καὶ 

γὰρ τοῖς ἀνωτάτω προγόνοις ἡμῶν τὸ ποιμαίνειν πά- 

τριον ἦν, καὶ νομαδικὸν ἔχοντες τὸν βίον οὕτως ἐκα- 

λοῦντο ποιμένες. (925 αἰχμάλωτοί τὲ πάλιν οὐκ ἀλό- 

yog ὑπὸ τῶν «Αἰγυπτίων ἀνεγράφησαν, ἐπειδήπερ ὃ 

πρόγονος ἡμῶν ᾿Ιώσηπος ἑαυτὸν ἔφη πρὸς τὸν βασιλέα 

τῶν Αἰγυπτίων αἰχμάλωτον εἷναι, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 

εἰς τὴν “ἴγυπτον ὕστερον μετεπέμψατο τοῦ βασιλέως 

ἐπιτρέψαντος. 

ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν ἄλλοις ποιήσομαι τὴν 

ἐξέτασιν ἀκριβεστέραν" (935 νυνὶ δὲ τῆς ἀρχαιότητος 
ταύτης παρατίϑεμαι τοὺς Αἰγυπτίους μάρτυρας. πάλιν 

οὖν τὰ τοῦ Μανεϑῶνος πῶς ἔχει πρὸς τὴν τῶν χρόνων 
τάξιν ὑπογράψω. 94» φησὶ δ᾽ οὕτω. “μετὰ τὸ ἐξελ- 

ϑεῖν ἐξ Αἰγύπτου τὸν λαὸν τῶν ποιμένων εἰς 'lsgo- 

σόλυμα ὃ ἐχβαλὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου βασιλεὺς Τέ- 

ϑμωσις ἐβασίλευσε μετὰ ταῦτα ἔτη εἴκοσι πέντε καὶ 

μῆνας τέσσαρας, καὶ ἐτελεύτησε, καὶ παρέλαβε τὴν 

10 
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ἀρχὴν αὐτοῦ υἱὸς Xéfooy ἔτη τρισκαίδεκα, (905 uso" 

ὃν uévogue εἴκοσι καὶ μῆνας ἑπτά, τοῦ δὲ ἀδελφὴ 

᾿Δμεσσὶς εἴχοσι ἕν καὶ μῆνας ἐννέα, τῆς δὲ Μήφρης 

δώδεκα καὶ μῆνας ἐννέα, τοῦ δὲ Μηφραμούϑωσις εἴκοσι 

δ πέντε xol μῆνας δέκα, {965 τοῦ δὲ Θμῶσις ἐννέα καὶ 

μῆνας ὀκτώ, τοῦ δ᾽ ᾿ζ“μένωφις τριάκοντα καὶ μῆνας 

δέκα, τοῦ δὲ ρος τριάκοντα ἕξ καὶ μῆνας πέντε, τοῦ 
δὲ ϑυγάτηρ ᾿Ζκεγχρὴς δώδεκα καὶ μῆνα ἕνα. τῆς δὲ 

᾿Ράϑωτις ἀδελφὸς ἐννέα. (9U» τοῦ δὲ ᾿4κεγχήρης δώ- 

δεκα xol μῆνας πέντε. τοῦ δ᾽ Axsyyhoge ἕτερος δώ- 

δεχα καὶ μῆνας τρεῖς, τοῦ δὲ "Aouaeie τέσσαρα καὶ 

μῆνα ἕνα, τοῦ δὲ ῬΡαμέσσης ἕν καὶ μῆνας τέσσαρας, 

τοῦ δὲ 4ouécoue Μιαμμοῦ ἑξήκοντα ἕξ καὶ μῆνας δύο, 
τοῦ δὲ ᾿Ζ“μένωφις δέκα καὶ ἐννέα καὶ μῆνας 8&, (98) 

τοῦ δὲ Σέϑως ὁ καὶ ἱΡαμέσσης., ἱππικὴν καὶ ναυτικὴν 

ἔχων δύναμιν. οὗτος τὸν μὲν ἀδελφὸν "δομαῖν ἐπί- 

τροπον τῆς Αἰγύπτου κατέστησε, καὶ πᾶσαν μὲν αὐτῷ 

τὴν ἄλλην βασιλικὴν περιέϑηκεν ἐξουσίαν, μόνον δὲ 

ἐνετείλατο διάδημα μὴ φορεῖν, μηδὲ τὴν βασιλίδα μη- 

s» τέρα τε τῶν τέκνων ἀδικεῖν, ἀπέχεσϑαι δὲ καὶ τῶν 

ἄλλων βασιλικῶν παλλακίδων. 99» αὐτὸς δὲ ἐπὶ 

Κύπρον καὶ Φοινίκην καὶ πάλιν ᾿Δσσυρίους vs καὶ 

Μήδους στρατεύσας. ἅπαντας, τοὺς μὲν δόρατι τοὺς 

ὃξ ἀμαχητί, φόβῳ δὲ τῆς πολλῆς δυνάμεως, ὑποχει- 
ρέίους ἔλαβε. καὶ μέγα φρονήσας ἐπὶ ταῖς εὐπραγίαις 

ἔτι καὶ ϑαρσαλεώτερον ἐπεπορεύετο, τὰς πρὸς ἀνατολὰς 

πόλεις τε καὶ χώρας καταστρεφόμενος. «100» χρόνου 

τε ἱχανοῦ γεγονότος "Aguaig ὃ καταλειφϑεὶς ἐν Αἰγύπτῳ 

πάντα τοὔμπαλιν οἷς ἁδελφὸς παρήνει μὴ ποιεῖν ἀδεῶς 

80 ἔπραττεν" καὶ γὰρ τὴν βασιλίδα βιαίως ἔδχε, καὶ ταῖς 

ἄλλαις παλλακίσιν ἀφειδῶς διετέλει χρώμενος. πειϑό- 
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μενος δὲ ὑπὸ τῶν φίλων διάδημα ἐφόρει, καὶ ἀντῆρε 
τῷ ἀδελφῷ. «101» ὁ ó& τεταγμένος ἐπὶ τῶν ἱερῶν 

τῆς Αἰγύπτου γράψας βιβλίον ἔπεμψε τῷ Σέϑῳ. δη- 

λῶν αὐτῷ πάντα, καὶ ὅτι ἀντῆρεν ἁδελφὸς αὐτοῦ .4ρ- 

μαΐῖς. παραχρῆμα οὖν ὑπέστρεψεν εἰς Πηλούσιον, καὶ 

ἐχράτησε τῆς ἰδίας βασιλείας. ἡ δὲ χώρα ἐκλήϑη ἀπὸ 

τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος Αἴγυπτος (1025 λέγει γὰρ ὅτι 

ὁ μὲν Σέϑως ἐκαλεῖτο 4 ἴγυπτος. AMoucis δὲ ὃ ἀδελφὸς 

αὐτοῦ Ζαναός. 

(108) ταῦτα μὲν ὁ Μανεϑών, δῆλον δ᾽ ἐστὶν ἐκ 
τῶν εἰρημένων ἐτῶν τοῦ χρόνου συλλογισϑέντος ὅτι 

oí χαλούμενοι ποιμένες, ἡμέτεροι δὲ πρόγονοι, τρισὶ 

καὶ ἐνενήκοντα καὶ τριακοσίοις πρόσϑεν ἔτεσιν ἐκ τῆς 

«Αἰγύπτου ἀπαλλαγέντες τὴν χώραν ταύτην ἐπῴκησαν 

ἢ ΖΙαναὸν εἰς "Aoyog ἀφικέσϑαι. καίτοι τοῦτον ἀρχαιό- 

τατον ᾿Δ4ργεῖοι νομίζουσι. (1045 δύο τοίνυν ὃ Mave- 

ϑὼν ἡμῖν τὰ μέγιστα μεμαρτύρηκεν ἐκ τῶν παρ᾽ 

«Αἰγυπτίοις γραμμάτων, πρῶτον μὲν τὴν ἑτέρωϑεν 

ἄφιξιν εἰς Αἴγυπτον, ἔπειτα δὲ τὴν ἐκεῖϑεν ἀπαλλαγὴν 
οὕτως ἀρχαίαν τοῖς χρόνοις ὡς ἐγγύς που προτερεῖν 

αὐτὴν τῶν ᾿Ιλιακῶν ἔτεσι χιλίοις. «105» ὑπὲρ ὧν δ᾽ 
ὁ Μανεθϑὼν οὐκ éx τῶν παρ᾽ Αἰγυπτίοις γραμμάτων, 

ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸς ὡμολόγηκεν, ἐκ τῶν ἀδεσπότως μυϑο- 

λογουμένων προστέϑεικεν. ὕστερον ἐξελέγξω κατὰ 

μέρος. ἀποδεικνὺς τὴν ἀπίϑανον αὐτοῦ ψευδολογίαν. 

«106» βούλομαι τοίνυν ἀπὸ τούτων ἔτι μετελϑεῖν 

ἐπὶ τὰ παρὰ τοῖς Φοίνιξιν ἀναγεγραμμένα περὶ τοῦ 

γένους ἡμῶν, καὶ τὰς ἐξ ἐκείνων μαρτυρίας παρασχεῖν. 

«1015 ἔστι τοίνυν παρὰ Τυρίοις ἀπὸ παμπόλλων ἐτῶν 

γράμματα, δημοσίᾳ γεγραμμένα καὶ πεφυλαγμένα λίαν 

ἐπιμελῶς, περὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς γενομένων καὶ πρὸς 

25 
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ἀλλήλους πραχϑέντων μνήμης ἀξίων. 4108» ἐν τού- 

τοις γέγραπται ὅτι ὃ ἐν ᾿Ιεροσολύμοις ὠκοδομήϑη ναὸς 

ὑπὸ Σολομῶνος τοῦ βαδιλέως ἔτεσι ϑᾶττον ἑἕχατὸν 

τεσσαράκοντα καὶ τρισὶν καὶ μησὶν ὀχτὼ τοῦ κτίσαι 

5 Τυρίους Καρχηδόνα. «1095 ἀνεγράφη δὲ παρ᾽ ἐκεί- 

νοις οὐκ ἀλόγως ἡ τοῦ ναοῦ χαταδσκευὴ τοῦ παρ᾽ ἡμῖν" 

Εἵρωμος γὰρ ὃ τῶν Τυρίων βασιλεὺς φίλος ἦν τοῦ 

βασιλέως ἡμῶν Σολομῶνος, πατρικὴν πρὸς αὐτὸν 

φιλίαν διαδεδεγμένος. «110» οὗτος οὖν συμφιλοτι- 

10 μούμενος εἰς τὴν τοῦ κατασχευάσματος τῷ Σολομῶνι 

λαμπρότητα, χρυσοῦ μὲν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἔδωκε τά- 

λαντὰα, τεμὼν δὲ καλλίστην ὕλην ἐκ τοῦ Ὄρους ὃ 

καλεῖται “έβανος. εἰς τὸν ὄροφον ἀπέστειλεν. ἀντε- 

δωρήσατο δ᾽ αὐτὸν ὃ Σολομὼν ἄλλοις τε πολλοῖς καὶ 

15 γῇ κατὰ χώραν τῆς Γαλιλαίας τῇ Χαβουλὼν λεγομένῃ. 

(111» μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς εἰς φιλίαν ἡ τῆς σοφίας 

συνῆγεν ἐπιϑυμία" προβλήματα γὰρ ἀλλήλοις ἀνταπέ- 

στελλον λύειν κελεύοντες, καὶ κρείττων ἐν τούτοις ἦν 

ὁ Σολομὼν (ὧν) καὶ τἄλλα σοφώτερος. σώξονται δὲ 
2) μέχρι νῦν παρὰ τοῖς Τυρίοις πολλαὶ τῶν ἐπιστολῶν 

ὃς ἐκεῖνοι πρὸς ἀλλήλους ἔγραψαν. «112. ὅτι δ᾽ οὐ 

λόγος ἐστὴὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ συγκείμενος ὃ περὶ τῶν παρὰ 

τοῖς Τυρίοις γραμμάτων, παραϑήσομαι μάρτυρα Δῖον, 

ἄνδρα περὶ τὴν Φοινικικὴν ἱστορίαν ἀκριβῆ γεγονέναι 

πεπιστευμένον. οὗτος τοίνυν ἐν ταῖς περὶ Φοινίκων 

ἱστορίαις γράφει τὸν τρόπον τοῦτον. (11835 “᾿Αβιβάλου 

τελευτήσαντος υἱὸς αὐτοῦ Εἴρωμος ἐβασίλευσεν. οὗτος 

τὰ πρὸς ἀνατολὰς μέρη τῆς πόλεως προσέχωσε, καὶ 

μεῖξον τὸ ἄστυ πεποίηκε, καὶ τοῦ Ὀλυμπίου Ζιὸς τὸ 

80 ἱερὸν καϑ᾽ ἑαυτὸ ὃν ἐν νήσῳ, χώσας τὸν μεταξὺ τόπον, 

συνῆψε τῇ πόλει καὶ χρυσοῖς ἀναϑήμασιν ἐχόσμησεν᾽" 

οι 
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ἀναβὰς δὲ εἰς τὸν Μέβανον ὑλοτόμησε πρὸς τὴν τῶν 
ναῶν κατασκευήν. (114) τὸν δὲ τυραννοῦντα 'Isgo- 
σολύμων Σολομῶνα πέμψαν φασὶ πρὸς τὸν Εἴρωμον 

αἰνίγματα καὶ παρ᾽ αὐτοῦ λαβεῖν ἀξιοῦν. τὸν δὲ μὴ 

δυνηϑέντα διακρῖναι τῷ λύσαντι χρήματα ἀποτίνειν. 5 

(1155 ὁμολογήσαντα δὲ τὸν Εἴρωμον, καὶ μὴ δυνη- 

ϑέντα λῦσαι τὰ αἰνίγματα, πολλὰ τῶν χρημάτων εἰς 

τὸ ἐπιζήμιον ἀναλῶσαι. εἶτα δι᾽ ᾿Αβδήμονά τινα Τύ- 

ρίον ἄνδρα τὰ προτεϑέντα λῦσαι, καὶ αὐτὸν ἄλλα 

προβαλεῖν, ἃ μὴ λύσαντα τὸν Σολομῶνα πολλὰ τῷ 10 
Εἰἱρώμῳ προσαποτῖσαι χρήματα. 

(1165 Zoe μὲν οὖν οὕτω περὶ τῶν προειρημένων 
ἡμῖν μεμαρτύρηκεν" ἀλλὰ πρὺς τούτῳ παραϑήσομαι 

καὶ Μένανδρον τὸν ᾿Εφέσιον. γέγραφε δ᾽ οὗτος τὰς 

ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν βασιλέων πράξεις τὰς παρὰ τοῖς Ἕλ- τὸ 

λησι καὶ βαρβάροις γεγενημένας, ἐκ τῶν παρ᾽ ἑκάστοις — 

ἐπιχωρίων γραμμάτων σπουδάδας τὴν ἱστορίαν μαϑεῖν. 

X117» γράφων δὴ περὶ τῶν βεβασιλευκότων ἐν Τύρῳ, 

ἔπειτα γενόμενος κατὰ τὸν Elgouov, ταῦτά φησι. 

ἱτελευτήσαντος δὲ ᾿4βιβάλου διεδέξατο τὴν βασιλείαν so 

ὁ υἱὸς αὐτοῦ Εἵρωμος, ὃς βιώσας ἔτη πεντήκοντα τρία 

ἐβασίλευσεν ἔτη τριάκοντα τέσσαρα. {1185 οὗτος ἔχωσε 

τὸν Εὐρύχωρον, τόν τε χρυσοῦν κίονα τὸν ἐν τοῖς 

τοῦ Διὸς ἀνέϑηκεν, ἔτι τε ὕλην ξύλων ἀπελϑὼν ἔκοψεν 

ἀπὸ τοῦ λεγομένου ὄρους “ιβάνου. κέδρινα ξύλα, εἰς 96 

τὰς τῶν ἱερῶν στέγας. χαϑελών τε τὰ ἀρχαῖα ἱερὰ 

καινοὺς ναοὺς ὠκοδόμησε, τό τε τοῦ Ἡρακλέους καὶ 

τῆς ᾿Δστάρτης τέμενος ἀνιέρευσε, 1195) xol τὸ μὲν 
τοῦ Ηρακλέους πρῶτον ἐποιήσατο ἐν τῷ Περιτίῳ μηνί, 

εἶτα τὸ τῆς ᾿Δστάρτης, ὁπότε ᾿Ιτυκαίοις ἐπεστρατεύσατο so 

μὴ ἀποδιδοῦσι τοὺς φόρους, οὃς καὶ ὑποτάξας ἑαυτῷ 
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πάλιν ἀνέστρεψεν. (1205 ἐπὶ τούτου δέ τις ἦν ̓ 4βδή- 
uovog παῖς νεώτερος. ὃς ἀεὶ ἐνίκα λύων τὰ προβλή- 

ματα ἃ ἐπέτασδσε Σολομὼν ὃ Ἱεροσολύμων βασιλεύς." 

(1215 ψηφέζεται δ᾽ ὃ χρόνος ἀπὸ τούτου τοῦ 

βασιλέως ἄχρι τῆς Καρχηδόνος κτίσεως οὕτως. 'rsAsv- 

τήσαντος Εἱρώμου διεδέξατο τὴν βασιλείαν Βαλεάξαρος 

ὁ υἱός, ὃς βιώσας ἔτη τεσσαράκοντα τρία ἐβασίλευσεν 

ἔτη ἑπτά. 4122» μετὰ τοῦτον ᾿Αβδάστρατος ὃ αὐτοῦ 

υἱὸς βιώσας ἔτη εἴκοσι ἐννέα ἐβασίλευσεν ἔτη ἐννέα. 

τοῦτον οὗ τῆς τροφοῦ αὐτοῦ υἱοὶ τέσσαρες ἐπιβουλεύ- 

σαντες ἀπώλεσαν, ὧν ὃ πρεσβύτερος ἐβασίλευσεν ἔτη 
δώδεκα. μεϑ᾽ ος ΄ἥσταρτος ὁ 4]ελαιαστάρτου. ὃς 

βιώσας ἔτη πεντήκοντα τέσσαρα ἐβασίλευσεν ἔτη δώ- 

δεχα. «123» μετὰ τοῦτον ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ ᾿“δσέρυμος 

βιώσας ἔτη τέσσαρα καὶ πεντήκοντα ἐβασίλευσεν ἔτη 

ἐννέα. οὗτος ἀπώλετο ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ Φέλλητος. ὃς 

λαβὼν τὴν βασιλείαν ἦρξε μῆνας ὀκτώ, βιώσας ἔτη 

πεντήκοντα. τοῦτον ἀνεῖλεν Εἰϑώβαλος ὃ τῆς ᾿Ζ4στάρ- 

της ἱερεύς. ὃς βασιλεύσας ἔτη τριάκοντα δύο ἐβίωσεν 

ἔτη ἑξήκοντα ὀκτώ. 4124» τοῦτον διεδέξατο Βαδέξω- 

ρος víóc, ὃς βιώσας ἔτη τεσσαράκοντα πέντε ἐβασί- 

λευσὲεν ἔτη ξξ. τούτου διάδοχος γέγονε Μάττηνος ὃ 

υἱός. ὃς βιώσας ἔτη τριάκοντα δύο ἐβασίλευσεν ἔτη 

ἐννέα. (125) τούτου διάδοχος γέγονε Φυγμαλίων ὃς 

25 βιώσας ἔτη πεντήκοντα ἕξ ἐβασίλευσεν ἔτη τεσσαρά- 
κοντα ἕπτά. ἐν δὲ τῷ ἐπ᾽ αὐτοῦ ἑβδόμῳ ἔτει ἡ ἀδελφὴ 

αὐτοῦ φυγοῦσα ἐν τῇ Διβύῃ πόλιν ὠκοδόμησε Καρχη- 
δόνα. 126» συνάγεται δὴ πᾶς ὃ χρόνος ἀπὸ τῆς 

Eíoóuov βασιλείας μέχρι Καρχηδόνος χτίσεως ἔτη ovs' 

80 μῆνες η΄. ἐπεὶ δὲ δωδεκάτῳ ἔτει τῆς Εἱρώμου βασι- 

λείας ὃ ἐν “Ἱεροσολύμοις ὠκοδομήϑη ναός, γέγονεν 
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ἀπὸ τῆς οἰκοδομήσεως τοῦ ναοῦ μέχρι Καρχηδόνος 

κτίσεως ἔτη ἑκατὸν τεσσαράκοντα τρία, μῆνες ὀκτώ. 

77 «121» τῆς μὲν οὖν παρὰ Φοινίκων μαρτυρίας τί 
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δεῖ προσϑεῖναι πλέον; βλέπεται γὰρ τἀληϑὲς ἰσχυρῶς 

ὡμολογημένον. καὶ πολὺ δήπου προάγει τῆς τοῦ νεὼ 

κατασχευῆς ἡ τῶν προγόνων ἡμῶν εἰς τὴν χώραν 

ἄφιξις" ὅτε γὰρ αὐτὴν πᾶσαν πολέμῳ παρέλαβον, τότε 

τὸν νεὼν χατεσχεύασαν. καὶ ταῦτα σαφῶς ἐκ τῶν 

ἱερῶν γραμμάτων ὑπ᾽ ἐμοῦ δεδήλωται διὰ τῇς ἀρχαιο- 

λογίας. 

(1285) λέξω δὲ νῦν ἤδη τὰ παρὰ Χαλδαίοις ἀνα- 

γεγραμμένα καὶ ἱστορούμενα περὶ ἡμῶν, ἅπερ ἔχει 

πολλὴν ὁμολογίαν καὶ περὶ τῶν ἄλλων τοῖς ἡμετέροις 
γράμμασι. 129» μάρτυς δὲ τούτων Βηρωσσός, ἀνὴρ 
Χαλδαῖος μὲν τὸ γένος, γνώριμος δὲ τοῖς περὶ παι- 

δείαν. ἀναστρεφομένοις, ἐπειδὴ περί. τε ἀστρονομίας 

καὶ περὶ τῶν παρὰ Χαλδαίοις φιλοσοφουμένων αὐτὸς 

εἰς τοὺς "EAAqvao ἐξήνεγκε τὰς συγγραφάς. {180» 

οὗτος τοίνυν ὃ Βηρωσσὸς ταῖς ἀρχαιοτάταις ἐπακολου- 

ϑῶν ἀναγραφαῖς περί τε τοῦ γενομένου κατακλυσμοῦ 

καὶ τῆς ἐν αὐτῷ φϑορᾶς τῶν ἀνθρώπων, καϑάπερ 

Μωυσῆς οὕτως ἱστόρηκε καὶ περὶ τῆς λάρνακος ἐν ἧ 

Νῶχος ὁ τοῦ γένους ἡμῶν ἀρχηγὸς διεσώϑη,. προσε- 

νεχϑείσης αὐτῆς ταῖς ἀκρωρείαις τῶν "Aousvíov ὀρῶν. 

ΨΥ ΚΑῚ “ Ξε: ε:-ε »-ς 
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(18315 εἶτα τοὺς ἀπὸ Νώχου καταλέγων xol τοὺς χρό- 25. 

vove αὐτοῖς προστιϑεὶς ἐπὶ Ναβοπαλάσσαρον παραγί- 

γνεται, τὸν Βαβυλῶνος καὶ Χαλδαίων βασιλέα, (192) 

καὶ τὰς τούτου πράξεις ἀφηγούμενος λέγει τίνα τρό- 

zov πέμψας ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον καὶ ἐπὶ τὴν ἡμετέραν 

γῆν τὸν υἱὸν τὸν ἑαυτοῦ Ναβουχοδονόσορον μετὰ z0À- so 

λῆς δυνάμεως, ἐπειδήπερ ἀφεστῶτας αὐτοὺς ἐπύϑετο. 
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πάντων ἐκράτησε, καὶ τὸν ναὸν ἐνέπρησε τὸν ἐν 'Isgo- 

σολύμοις. ὅλως τε πάντα τὸν παρ᾽ ἡμῶν λαὸν ἀνα- 

στήσας εἰς Βαβυλῶνα μετῴκισεν. συνέβη δὲ καὶ τὴν 

πόλιν ἐρημωθῆναι χρόνον ἐτῶν ἑβδομήκοντα μέχρι 

Κύρου τοῦ Περσῶν βασιλέως. 4199» κρατῆσαν δέ 

φησι τὸν Βαβυλώνιον Αἰγύπτου Συρίας Φοινέκης ᾽4ρα- 

βίας, πάντας [δὲ] ὑπερβαλόμενον ταῖς πράξεσι τοὺς 

πρὸ αὐτοῦ Χαλδαίων καὶ Βαβυλωνίων βεβασιλευκότας. 

(1345 [εἶϑ᾽ ἑξῆς ὑποκαταβὰς ὀλίγον ὃ Βηρωσσὸς πάλιν 

παρατίϑεται ἐν τῇ τῆς ἀρχαιότητος ἱστοριογραφία᾽] 

αὐτὰ δὲ παραϑήσομαι τὰ τοῦ Βηρωσσοῦ, τοῦτον ἔχοντα 

τὸν τρόπον. «135» ἀκούσας δ᾽ ὃ πατὴρ αὐτοῦ Ναβο- 
παλάσσαρος ὅτι ὃ τεταγμένος σατράπης ἔν τ᾽ Αἰγύπτῳ 

καὶ τοῖς περὶ τὴν Συρίαν τὴν Κοίλην καὶ τὴν Φοινί- 

xq4v τόποις ἀποστάτης γέγονεν, οὐ δυνάμενος αὐτὸς 

ἔτι χαχοπαϑεῖν, συστήσας τῷ υἱῷ Ναβουχοδονοσόρῳ 

ὄντι ἔτι ἐν ἡλικίᾳ μέρη τινὰ τῆς δυνάμεως, ἐξέπεμψεν 

ἐπ’ αὐτόν. (1365 συμμίξας δὲ Ναβουχοδονόσορος τῷ 

ἀποστάτῃ καὶ παραταξάμενος αὐτοῦ T ἐκυρίευσε καὶ 

τὴν χώραν ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τὴν αὑτοῦ βασιλείαν ἐποιή- 

σατο. τῷ δὲ πατρὶ αὐτοῦ συνέβη Ναβοπαλασσάρῳ 

κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ἀρρωστήσαντι ἐν τῇ Βαβυ- 

λωνίων πόλει μεταλλάξαι τὸν βίον, ἔτη βεβασιλευκότι 

εἴκοσι καὶ ἕν. (181) αἰσϑόμενος δὲ μετ᾽ οὐ πολὺ τὴν 

τοῦ πατρὸς τελευτὴν Ναβουχοδονόσορος. καταστήσας 

τὰ κατὰ τὴν 4ἴγυπτον πράγματα καὶ τὴν λοιπὴν χώ- 

ραν, καὶ τοὺς αἰχμαλώτους Ιουδαίων vs καὶ Φοινίκων 

καὶ Σύρων καὶ τῶν κατὰ τὴν 4ἴγυπτον ἐθνῶν συν- 
τάξας τισὶ τῶν φίλων μετὰ τῆς βαρυτάτης δυνάμεως 

καὶ τῆς λοιπῆς ὠφελείας ἀνακομίξειν εἰς τὴν Βαβυ- 

λωνίαν, αὐτὸς δρμήσας ὀλιγοστὸς παρεγένετο διὰ τῆς 
IosEPHUS. VI. 14 
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ἐρήμου εἰς Βαβυλῶνα. 4188» καταλαβὼν δὲ và πρά- 
γματα διοικούμενα ὑπὸ Χαλδαίων καὶ διατηρουμένην 

τὴν βασιλείαν ὑπὸ τοῦ βελτίστου αὐτῶν, κυριεύσας ἐξ 

ὁλοκλήρου τῆς πατρικῆς ἀρχῆς, τοῖς μὲν αἰχμαλώτοις 

παραγενομένοις συνέταξεν [αὐτοῖς] ἀποικίας ἐν τοῖς 

ἐπιτηδειοτάτοις τῆς Βαβυλωνίας τόποις ἀποδεῖξαι, 

{1595 αὐτὸς δ᾽ ἀπὸ τῶν ἐκ τοῦ πολέμου λαφύρων τό 

τε Βήλου ἱερὸν καὶ τὰ λοιπὰ κοσμήσας φιλοτίμως, τήν 

τε ὑπάρχουσαν ἐξ ἀρχῆς πόλιν ἀνακαινίσας καὶ ἑτέραν 

ἔξωϑεν προσχαρισάμενος καὶ ἀναγκάσας πρὸς τὸ μη- 

κέτι δύνασϑαι τοὺς πολιορκοῦντας τὸν ποταμὸν ἀνα- 

στρέφοντας ἐπὶ τὴν πόλιν καταδσκευάξειν, περιεβάλετο 

τρεῖς μὲν τῆς ἔνδον πόλεως περιβόλους, τρεῖς δὲ τῆς. 
ἔξω τούτων. τοὺς μὲν ἐξ ὀπτῆς πλίνϑου καὶ ἀσφάλτου. 
τοὺς δὲ ἐξ αὐτῆς τῆς πλίνϑου. «140» καὶ τειχίσας 

ἀξιολόγως τὴν πόλιν, καὶ τοὺς πυλῶνας κοσμήσας 

ἱεροπρεπῶς, προσκατεδκξύασε τοῖς πατρικοῖς βασιλείοις 

ἕτερα βασίλεια ἐχόμενα ἐκείνων, ὧν τὸ μὲν ἀνάστημα 
καὶ τὴν λοιπὴν πολυτέλειαν μακρὸν ioco ἔσται ἐάν 

τις ἐξηγῆται, πλὴν ὄντα γ᾽ εἰς ὑπερβολὴν ὡς μεγάλα 

καὶ ὑπερήφανα συνετελέσϑη ἡμέραις πεντεκαίδεκα. 

(1415) ἐν δὲ τοῖς βασιλείοις τούτοις ἀναλήμματα 

λίϑινα ὑψηλὰ ἀνοικοδομήσας καὶ τὴν ὄψιν ἀποδοὺς 

ὁμοιοτάτην τοῖς ὄρεσι, καταφυτεύσας δένδρεσι παντο- 

δαποῖς ἐξειργάσατο, καὶ κατασκευάσας τὸν καλούμενον 

κρεμαστὸν παράδεισον διὰ τὸ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐπι- 

ϑυμεῖν τῆς ὀρείας διαϑέδεως. τεϑραμμένην ἐν τοῖς 

κατὰ τὴν Μηδίαν τόποις. 

(1425 ταῦτα μὲν οὗτος ἱστόρηκε περὶ τοῦ προειρη- 
μένου βασιλέως, καὶ πολλὰ πρὸς τούτοις ἐν τῇ τρίτῃ 

βίβλῳ τῶν Χαλδαϊκῶν, ἐν ἣ μέμφεται τοῖς ᾿Ελληνικοῖς 
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συγγραφεῦσιν ὡς μάτην οἰομένοις ὑπὸ Σεμιράμεως 

τῆς ᾿“σσυρίας κτισϑῆναι τὴν Βαβυλῶνα. καὶ τὰ ϑαυ- 
μάσια καταδσκευασϑῆναι περὶ αὐτὴν ὑπ᾽ ἐκείνης ἔργα 

ψευδῶς γεγραφόσι. 4148» καὶ κατὰ ταῦτα τὴν μὲν 

5 τῶν Χαλδαίων ἀναγραφὴν ἀξιόπιστον ἡγητέον, οὐ μὴν 

ἀλλὰ κἀν τοῖς ἀρχείοις τῶν Φοινίκων σύμφωνα τοῖς 

ὑπὸ Βηρωσσοῦ λεγομένοις ἀναγέγραπται περὶ τοῦ τῶν 

Βαβυλωνίων βασιλέως, ὅτι καὶ τὴν Συρίαν καὶ τὴν 

Φοινίκην ἅπασαν ἐκεῖνος κατεστρέψατο. (1445 περὶ 

10 τούτων γοῦν συμφωνεῖ καὶ Φιλόστρατος ἐν ταῖς (Gvo- 

θέαις. μεμνημένος τῆς Τύρου πολιορχέας. καὶ Μεγα- 

σϑένης ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ᾿Ινδικῶν, δι᾽ ἧς ἀποφαίνειν 
πειρᾶται τὸν προειρημένον βασιλέα τῶν Βαβυλωνίων 

Ἡρακλέους ἀνδρείᾳ καὶ μεγέϑει πράξεων διενηνοχέναι" 

15 καταστρέψασϑαι γὰρ αὐτόν φησι καὶ Zune τὴν πολ- 

λὴν καὶ ᾿Ιβηρίαν. 4145» τὰ δὲ περὶ τοῦ ναοῦ προ- 

εἰρημένα τοῦ ἐν ἱΙεροσολύμοις, ὅτι κατεπρήσϑη μὲν 

ὑπὸ τῶν Βαβυλωνίων ἐπιστρατευσάντων, ἤρξατο δὲ 
πάλιν ἀνοικοδομεῖσϑαι Κύρου τῆς ᾿4σίας τὴν βασιλείαν 

90 παρειληφότος, ἐκ τῶν Βηρωσσοῦ σαφῶς ἐπιδειχϑήσεται 

παρατεϑέντων. λέγει γὰρ οὕτω διὰ τῆς τρίτης. (1465 

“Ναβουχοδονόσορος μὲν οὖν μετὰ τὸ ἄρξασϑαι τοῦ 
προειρημένου τείχους ἐμπεσὼν εἰς ἀρρωστίαν μετήλ- 

λαξε τὸν βίον. βεβασιλευκὼς ἔτη τεσσαράκοντα τρία, 

25 τῆς δὲ βασιλείας κύριος ἐγένετο ὃ υἱὸς αὐτοῦ Εὐειλμα- 

ράδουχος. {1417 οὗτος προστὰς τῶν πραγμάτων ἀνό- 
ucc καὶ ἀσελγῶς, ἐπιβουλευϑεὶς ὑπὸ τοῦ τὴν ἀδελφὴν 

ἔχοντος αὐτοῦ Νηριγλισσοόρου ἀνῃρέϑη. βασιλεύσας ἔτη 

δύο. μετὰ δὲ τὸ ἀναιρεϑῆναι τοῦτον διαδεξάμενος 
80 τὴν ἀρχὴν ὁ ἐπιβουλεύσας αὐτῷ Νηριγλισσόορος ἐβα- 

σίλευσεν ἔτη τέσσαρα. {1485 τούτου υἱὸς 4αβορο- 
14* 
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σοάρχοδος ἐχυρίευσε μὲν τῆς βασιλείας παῖς Qv μῆνας 

ἐννέα, ἐπιβουλευϑεὶς δὲ διὰ τὸ πολλὰ ἐμφαίνειν κα- 

κοήϑη ὑπὸ τῶν φίλων ἀπετυμπανίσϑη. 149» ἀπολο- 

μένου δὲ τούτου συνελθόντες οἵ ἐπιβουλεύσαντες αὐτῷ 

κοινῇ τὴν βασιλείαν περιέϑηκαν Ναβοννήδῳ τινὶ τῶν 

ἔχ Βαβυλῶνος. ὄντι ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπισυστάσεως. ἐπὶ 

τούτου τὰ περὶ τὸν ποταμὸν τείχη τῆς Βαβυλωνίων 

πόλεως ἐξ ὀπτῆς πλίνϑου καὶ ἀσφάλτου κατεκοσμήϑη. 

(160) οὔσης δὲ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐν τῷ ἕπτακαι- 
δεχάτῳ ἔτει, προεξεληλυϑὼς Κῦρος ἐκ τῆς Περσίδος 

μετὰ δυνάμεως πολλῆς, καὶ καταστρεψάμενος τὴν 

λοιπὴν ᾿4σίαν πᾶσαν, ὥρμησεν ἐπὶ τῆς Βαβυλωνίας. 

X151» αἰσϑόμενος δὲ Ναβόννηδος τὴν ἔφοδον αὐτοῦ, 

ἀπαντήσας μετὰ τῆς δυνάμεως καὶ παραταξάμενος. 

ἡττηϑεὶς τῇ μάχῃ καὶ φυγὼν ὀλιγοστὸς συνεκλείσϑη 

εἰς τὴν Βορσιππηνῶν πόλιν. «4152» Κῦρος δὲ Βαβυ- 

λῶνα καταλαβόμενος, καὶ συντάξας τὰ ἔξω τῆς πόλεως 

τείχη κατασκάψαι διὰ τὸ λίαν αὐτῷ πραγματικὴν καὶ 

δυσάλωτον φανῆναι τὴν πόλιν, ἀνέξευξεν ἐπὶ Βορσίπ- 

zov, ἐκπολιορκήσων τὸν Ναβόννηδον. «153» τοῦ δὲ 

Nofovváóov οὐχ ὑπομείναντος τὴν πολιορκίαν ἀλλ᾽ 

ἐγχειρίσαντος αὑτὸν πρότερον, χρησάμενος Κῦρος φι- 

λανϑρώπως, καὶ δοὺς οἰκητήριον αὐτῷ Καρμανίαν, 

ἐξέπεμψεν ἐκ τῆς Βαβυλωνίας. Ναβόννηδος μὲν οὖν 
τὸ λοιπὸν τοῦ χρόνου διαγενόμενος ἐν ἐχεξίνῃ τῇ χώρα 

κατέστρεψε τὸν D(ov. 

(1545 ταῦτα σύμφωνον ἔχει ταῖς ἡμετέραις βίβλοις 

τὴν ἀλήϑειαν. γέγραπται γὰρ ἐν αὐταῖς ὅτι Ναβουχο- 

δονόσορος ὀκτωκαιδεκάτῳ τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἔτει 

τὸν παρ᾽ ἡμῖν ναὸν ἠρήμωσε. καὶ ἦν ἀφανὴς ἐπ᾽ ἔτη 

πεντήκοντα, δευτέρῳ δὲ τῆς Κύρου βασιλείας ἔτει τῶν 
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ϑεμελίων ὑποβληϑέντων, δευτέρῳ πάλιν τῆς Zagsíov 

βασιλείας ἀπετελέσϑη. «15D» προσϑήσω δὲ καὶ τὰς 

᾿τῶν Φοινίκων ἀναγραφάς" οὐ γὰρ παραλειπτέον τῶν 

ἀποδείξεων τὴν περιουσίαν. ἔστι δὲ τοιαύτη τῶν χρό- 

5 vov ἡ καταρίϑμησις. (156) 'éx' Εἰϑωβάλου τοῦ βα- 

σιλέως ἐπολιόρκησε Ναβουχοδονόσορος τὴν Τύρον ἐπ᾽ 

ἔτη τρισκαίδεκα. (151) μετὰ τοῦτον ἐβασίλευσε Βαὰλ 

ἔτη δέκα. μετὰ τοῦτον δικασταὶ κατεστάϑησαν καὶ 

ἐδίκασαν, ᾿Εκνίβαλος Βασλάχου μῆνας δύο, Χέλβης 

το᾽4βδαίου μῆνας δέκα, άββαρος ἀρχιερεὺς μῆνας τρεῖς, 

Μύττυνος καὶ Γεράστρατος τοῦ ᾿4“βδηλέμου δικασταὶ 

ἔτη ἕξ. ὧν μεταξὺ ἐβασίλευσε Βαλάτορος ἐνιαυτὸν 
ἕνα. (1585 τούτου τελευτήσαντος ἀποστείλαντες μετε- 

πέμψαντο Μέρβαλον ἐκ τῆς Βαβυλῶνος, καὶ ἐβασίλευ- 

15 68v ἔτη τέσσαρα. τούτου τελευτήσαντος μετεπέμψαντο 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Eiocouov, ὃς ἐβασίλευσεν ἔτη 

εἴχοσιν. ἐπὶ τούτου Κῦρος Περσῶν ἐδυνάστευσεν.ἢ 

(1595 οὐχοῦν ὃ σύμπας χρόνος ἔτη πεντήκοντα τέτ- 

᾿ς ταραὰ καὶ τρεῖς μῆνες πρὸς αὐτοῖς" ἑβδόμῳ μὲν γὰρ 

0 ἔτει τῆς Ναβουχοδονοσόρου βασιλείας ἤρξατο πολιορ- 

κεῖν Τύρον, τετταρεσκαιδεκάτῳ δ᾽ ἔτει τῆς Εἰρώμου 

Κῦρος ὁ Πέρσης τὸ χράτος παρέλαβεν. 4160» καὶ 

σύμφωνα μὲν ἐπὶ τοῦ ναοῦ τοῖς ἡμετέροις γράμμασι 

τὰ Χαλδαίων xcl Τυρίων, ὡμολογημένη δὲ xal ἀναν- 

τίρρητος ἡ περὶ τῶν εἰρημένων μοι. μαρτυρία τῆς τοῦ 

γένους ἡμῶν ἀρχαιότητος. 

(1615 voie μὲν οὖν μὴ σφόδρα φιλονίκοις ἀρκέσειν 

ὑπολαμβάνω τὰ προειρημένα, δεῖ δ᾽ ἄρα καὶ τῶν ἀπι- 

στούντων μὲν ταῖς ἐν τοῖς βαρβάροις ἀναγραφαῖς. 
80 μόνοις δὲ τοῖς Ἕλλησι πιστεύειν ἀξιούντων ἀποπλη- 

ρῶσαι τὴν ἐπιξζήτησιν, χαὶ παρασχεῖν πολλοὺς καὶ 
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e" τούτων ἐπισταμένους τὸ ἔϑνος ἡμῶν, καὶ xc9' ὃ και- 
ρὸς ἦν αὐτοῖς μνημονεύοντας παραϑέσϑαι ἐν ἰδίοις. 

αὐτῶν συγγράμμασιν. (102) Πυϑαγόρας τοίνυν δ᾽ 

Σάμιος ἀρχαῖος ὥν, σοφία δὲ καὶ τῇ περὶ τὸ ϑεῖον 

εὐσεβείᾳ πάντων ὑπειλημμένος διενεγκεῖν τῶν φιλο- 

σοφησάντων, οὐ μόνον ἐγνωκὼς τὰ παρ᾽ ἡμῖν δῆλός 

ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ζηλωτὴς αὐτῶν ἐκ πλείστου γεγενη- 

μένος. {1685 αὐτοῦ μὲν οὖν οὐδὲν ὁμολογεῖται σύγ- 

γραμμα, πολλοὶ δὲ τὰ περὶ αὐτὸν ἱστορήκασι. καὶ 

τούτων ἐπισημότατός ἔστιν "Eouummog, ἀνὴρ περὶ πᾶ- 

σαν ἱστορίαν ἐπιμελής. 10645 λέγει τοίνυν ἐν τῷ 

πρώτῳ τῶν περὶ Πυϑαγόρου βιβλίων ὅτι Πυϑαγόρας, 

ἑνὸς αὐτῶν τῶν συνουσιαστῶν τελευτήσαντος, τοὔνομα 

Καλλιφῶντος, τὸ γένος Κροτωνιάτου, τὴν ἐχείνου ψυ- 

χὴν ἔλεγε συνδιατρίβειν αὐτῷ καὶ νύκτωρ καὶ uso 

ἡμέραν, καὶ ὅτε παρεκελεύετο μὴ διέρχεσϑαι τόπον 

ἐφ᾽ ὃν ἂν ὄνος ὀκλάσῃ, καὶ τῶν διψίων ὑδάτων ἀπέ- 

χεσϑαι, καὶ πάσης ἀπέχειν βλασφημίας. «160» εἶτα 
προστίϑησι μετὰ ταῦτα καὶ τάδε: ἱταῦτα δ᾽ ἔπραττε 

καὶ ἔλεγε τὰς ᾿Ιουδαίων καὶ Θρᾳκῶν δόξας μιμούμενος 

καὶ μεταφέρων εἰς ἑαυτόν. λέγεται γὰρ ὡς ἀληϑῶς Ó 

ἀνὴρ ἐκεῖνος πολλὰ τῶν παρὰ ᾿Ιουδαίοις νομέμων εἰς 

τὴν αὑτοῦ μετενεγκεῖν φιλοσοφίαν. «166» ἦν δὲ καὶ 
κατὰ πόλεις οὐκ ἄγνωστον ἡμῶν πάλαι τὸ ἔϑνος, καὶ 

πολλὰ τῶν ἐθῶν εἴς τινας ἤδη διαπεφοιτήκχει καὶ 

ζήλου παρ᾽ ἐνίοις ἠξιοῦτο. δηλοῖ Óà ὁ Θεόφραστος 

ἐν τοῖς περὶ νόμων «101. λέγει γὰρ ὅτι κωλύου- 

σιν οἵ Τυρίων νόμοι ἕενικοὺς Ogxovo ὀμνύειν, ἐν 

οἷς μετά τινῶν ἄλλων καὶ τὸν καλούμενον ὅρκον 

κορβὰν καταριϑμεῖ. παρ᾽ οὐδενὶ δ᾽ ἂν οὗτος εὑρεϑείη 

πλὴν μόνοις ᾿Ιουδαίοις, δηλοῖ Ó', ὡς ἂν εἴποι vig, 

to 0 

30 
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ἐκ τῆς Ἑβραίων μεϑερμηνευόμενος διαλέκτου, δῶρον 

ϑεοῦ. 

(1685 xal μὴν οὐδ᾽ Ἡρόδοτος ὁ ᾿“4λικαρνασσεὺς 

ἠγνόηκεν ἡμῶν τὸ ἔϑνος, ἀλλὰ τρόπῳ τινὶ φαίνεται 

5 μεμνημένος. περὶ γὰρ Κόλχων ἱστορῶν ἐν τῇ δευτέρᾳ 

βίβλῳ φησὶν οὕτως. (1695 ἱμοῦνοι δὲ πάντων᾽ φησὶ 

“Κόλχοι καὶ Αἰγύπτιον καὶ Αἰθίοπες περιτέμνονται 

ἀπ᾿ ἀρχῆς τὰ αἰδοῖα. Φοίνικες δὲ καὶ Σύριοι οἵ ἐν 

τῇ Παλαιστίνῃ, καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι παρ᾽ Αἰγυπτίων 

«0 μεμαϑηκέναι. (110) Σύριοι δὲ οἵ περὶ Θερμώδοντα 

καὶ Παρϑένιον ποταμόν, x«l Μάκρωνες οἱ τούτοισιν 

ἀστυγείτονες ὄντες. ἀπὺ Κόλχων φασὶ νεωστὶ μεμα- 

ϑηχέναι. οὗτοι γάρ εἰσιν οἵ περιτεμνόμενοι ἀνθρώ- 

zv μοῦνοι, xol οὗτοι Αἰγυπτίοισι φαίνονται ποιεῦν- 

is Ttg κατὰ ταὐτά. αὐτῶν δὲ Αἰγυπτίων καὶ Αἰθιόπων 

οὐχ ἔχω εἰπεῖν δκότεροι παρὰ τῶν ἑτέρων ἐξέμαϑον.᾽ 

(111) οὐκοῦν εἴρηκε Σύρους τοὺς ἐν τῇ Παλαιστίνῃ 

περιτέμνεσθαι" τῶν δὲ τὴν Παλαιστίνην κατοικούντων 

ἱόνοι τοῦτο ποιοῦσιν ᾿Ιουδαῖοι. τοῦτο ἄρα γιγνώσκων 

20 εἴρηκε περὶ αὐτῶν. 

(112) καὶ Χοιρίλος δ᾽ ἀρχαιότερος γενόμενος ποιη- 

τὴς μέμνηται τοῦ ἔϑνους ἡμῶν, ὅτι συνεστράτευται 

Ξέρξῃ τῷ Περσῶν βασιλεῖ ἐπὶ τὴν Ελλάδα. κατα- 

ριϑμησάμενος γὰρ πάντα τὰ ἔϑνη τελευταῖον καὶ τὸ 

25 ἡμέτερον ἐνέταξε, λέγων" 

(118) τῶν δ᾽ ὄπιϑεν διέβαινε γένος ϑαυμαστὸν ἰδέσϑαι, 
γλῶσσαν μὲν Φοίνισσαν ἀπὸ στομάτων ἀφιέντες" 
ᾧκευν δ᾽ ἐν Σολύμοις ὄρεσι πλατέῃ ἐπὶ λίμνῃ, 
αὐχμαλέοι κορυφὰς τροχοκουράδες" αυτὰαρ ὑὕπερϑὲεν 
er ^ , ? , , » . 30 ἵππων δαρτὰ πρόσωπ᾽ igógevv ἐσκληκότα καπνῷ. 

(1145 δῆλον οὖν ἐστιν, ὡς οἶμαι, πᾶσιν ἡμῶν αὐτὸν 



216 KATA AIII2NOX 

μεμνῆσϑαι τῷ καὶ τὰ Σόλυμα ὄρη ἐν τῇ ἡμετέρᾳ εἶναι 
χώρα, ἃ κατοικοῦμεν, καὶ τὴν ᾿Ζσφαλτῖτιν λεγομένην 

λίμνην: αὕτη γὰρ πασῶν τῶν ἐν τῇ Συρία [λίμνη] 

πλατυτέρα καὶ μείζων καϑέστηκεν. 
(1155 καὶ Χοιρίλος μὲν οὕτω μέμνηται ἡμῶν ὅτι 

δ᾽ οὐ μόνον ἠπίσταντο τοὺς ᾿Ιουδαέους, ἀλλὰ καὶ 

ἐθαύμαξον ὅσοις αὐτῶν ἐντύχοιεν, οὐχ oí φαυλότατοι 

τῶν Ἑλλήνων ἀλλ᾽ οἵ ἐπὶ σοφίᾳ μάλιστα τεϑαυμασμέ- 
νοι, ῥάδιον γνῶναι. (1160) Κλέαρχος γὰρ ὁ A4gioro- 

τέλους ὧν μαϑητὴς καὶ τῶν ἐκ τοῦ Περιπάτου φιλο- 

σόφων οὐδενὸς δεύτερος. ἐν τῷ πρώτῳ περὶ ὕπνου 

βιβλέῳ φησὶν ᾿ΖΦριστοτέλην τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ περί 

τίνος ἀνδρὸς ᾿Ιουδαίου ταῦτα ἱστορεῖν, αὐτῷ τὲ τὸν 

λόγον ᾿Δριστοτέλει περιτίϑησι. ἔστι δ᾽ οὕτω γεγραμ- 

μένον. {111 “ἀλλὰ τὰ μὲν πολλὰ μακρὸν ἂν εἴη 

λέγειν. ὅσα δ᾽ ἔχει τῶν ἐχείνου ϑαυμασιότητά τινα 

καὶ φιλοσοφίαν, ὁμοίως διελθεῖν οὐ χεῖρον. “σαφῶς 

δ᾽ ἴσϑι᾽ εἶπεν “Ὑπεροχίδη, ὀνείροις ἴσα σοι δόξω λέ- 

γειν. xol ὃ ὙὝπεροχίδης εὐλαβούμενος “δι᾽ αὐτὸ ydp 
ἔφη “τοῦτο καὶ ξητοῦμεν ἀκοῦσαν πάντες. (118) 

᾿οὐχκοῦν᾽ εἶπεν ὃ ᾿Δ4ριστοτέλης κατὰ τὸ τῶν ῥητορι- 
κῶν παράγγελμα, τὸ γένος αὐτοῦ πρῶτον διέλθωμεν, 

ἵνα μὴ ἀπειϑῶμεν τοῖς τῶν ἀπαγγελιῶν διδασκάλοις. 

"Aéys? εἶπεν ὁ Ὑπεροχίδης “ὅ τι σοι δοκεῖ" «119» 
"xüxsivog τοίνυν τὸ μὲν γένος ἦν ᾿Ιουδαῖος᾽ ἐκ τῆς 

Κοίλης Συρίας, οὗτοι δ᾽ εἰσὶν ἀπόγονοι τῶν ἐν ᾿Ινδοῖς 

φιλοσόφων. καλοῦνται δέ, ὥς φασιν, ol φιλόσοφοι 

παρὰ μὲν ᾿Ινδοῖς Καλανοί, παρὰ δὲ Σύροις ἸΙουδαῖοι, 
τοὔνομα λαβόντες ἀπὸ τοῦ τόπου᾽ προσαγορεύεται γὰρ 

ὃν κατοικοῦσι τόπον ᾿Ιουδαία. τὸ δὲ τῆς πόλεως αὐτῶν 

ὄνομα πάνυ σχολιόν ἐστιν ᾿Ιερουσαλὴμ γὰρ αὐτὴν 

80 
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καλοῦσιν. «180» οὗτος οὖν ὃ ἄνθρωπος ἐπιξενού-- 
μενός vs πολλοῖς κἀκ τῶν ἄνω τόπων εἰς τοὺς ἐπι- 

ϑαλαττίους ὑποχαταβαίνων Ἑλληνικὸς ἦν, οὐ τῇ δια- 

λέκτῳ μόνον ἀλλὰ xoci τῇ ψυχῇ. «X181» καὶ τότε 

5. διατριβόντων ἡμῶν περὶ τὴν ᾿4σίαν, παραβαλὼν εἰς 
τοὺς τόπους ἐν οἷς ἦμεν, ἐντυγχάνει ἡμῖν τε καί τισιν 

ἑτέροις τῶν σχολαστικῶν, πειρώμενος αὐτῶν τῆς 60- 

φίας. ὡς δὲ πολλοῖς τῶν ἐν παιδείᾳ συνφῳκείωτο, 

παρεδίδου τι μᾶλλον ὧν εἶχεν. 4182» ταῦτ᾽ εἴρηκεν 
ο᾽Αριστοτέλης παρὰ τῷ Κλεάρχῳ, καὶ προσέτι πολλὴν 
καὶ ϑαυμάσιον καρτερίαν τοῦ ᾿Ιουδαίου ἀνδρὸς ἐν τῇ 

διαίτῃ καὶ σωφροσύνην διεξιών. ἔνεστι δὲ τοῖς βου- 

λομένοις ἐξ αὐτοῦ τὸ πλέον γνῶναι τοῦ βιβλίου" 

φυλάττομανι γὰρ ἐγὼ [τὰ] πλείω τῶν ἱκανῶν παρατί- 

15 ϑεσϑαι. 

(1885 Κλέαρχος μὲν οὖν ἐν παρεχβάσει ταῦτ᾽ εἴρη- 
x&v (τὸ γὰρ προκείμενον ἦν αὐτῷ καϑ' ἕτερον). οὕτως 
ἡμῶν μνημονεύσας" Ἑχαταῖος δ᾽ ὁ ᾿4βδηρίτης. ἀνὴρ 

φιλόσοφος ἅμα καὶ περὶ τὰς πράξεις ἱκανώτατος, AAs- 

.:o ξάνδρῳ τῷ βασιλεῖ συνακμάσας καὶ Πτολεμαίῳ τῷ 

Pup nee 

“ἄγου συγγενόμενος, οὐ παρέργως, ἀλλὰ περὶ αὐτῶν 

᾿Ιουδαίων συγγέγραφε βιβλίον, ἐξ οὗ βούλομαι κεφα- 

λαιωδῶς ἐπιδραμεῖν ἔνια τῶν εἰρημένων. «41845 καὶ 

πρῶτον ἐπιδείξω τὸν χρόνον᾽ μνημονεύει γὰρ τῆς 

25 Πτολεμαίου περὶ Γάξαν πρὸς Ζ΄ημήτριον μάχης, αὕτη 
δὲ γέγονεν ἑνδεκάτῳ μὲν ἔτει τῆς ᾿4λεξάνδρου τελευ- 
τῆς, ἐπὶ δ᾽ ὀλυμπιάδος ἑβδόμης καὶ δεκάτης καὶ ἕκα- 

τοστῆς. ὡς ἱστορεῖ Κάστωρ᾽ (180) προϑεὶς yàg ταύ- 

τὴν τὴν ὀλυμπιάδα φησίν “ἐπὶ ταύτης Πτολεμαῖος ὃ 

80 “ἄγου ἐνίκα κατὰ Γάξαν μάχῃ Δημήτριον τὸν ᾿άντι- 
γόνου, τὸν ἐπικληϑέντα Πολιορκητήν. ᾿4λέξανδρον 
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δὲ τεϑνάναι πάντες ὁμολογοῦσιν ἐπὶ τῆς ἑκατοστῆς 

τετταρεσκαιδεκχάτης ὀλυμπιάδος. δῆλον οὖν ὅτι καὶ 

κατ᾽ ἐκεῖνον καὶ κατ᾽ ᾿Δ4λέξανδρον ἤκμαξεν ἡμῶν τὸ 

ἔϑνος. 41860» λέγει τοίνυν Ó ᾿Ἑχαταῖος πάλιν τάδε, 

ὅτι μετὰ τὴν ἐν Γάξῃ μάχην ὃ Πτολεμαῖος ἐγένετο 

τῶν περὶ Συρίαν τόπων ἐγχρατής. καὶ πολλοὶ τῶν 

ἀνθρώπων πυνϑανόμενοι τὴν ἠπιότητα καὶ φιλανϑρω- 

πίαν τοῦ Πτολεμαίου συναπαίρειν εἰς Αἴγυπτον αὐτῷ 

καὶ κοινωνεῖν τῶν πραγμάτων ἠβουλήϑησαν. «181» 

“ὧν εἷς ἦν᾽ φησίν "Efsxíng ὃ ἀρχιερεὺς τῶν ᾿1ου- 

δαίων,. ἄνθρωπος τὴν μὲν ἡλικίαν ὡς ἑξήκοντα ἕξ 

ἐτῶν, τῷ δ᾽ ἀξιώματι τῷ παρὰ τοῖς ὁμοέϑνοις μέγας 

καὶ τὴν ψυχὴν οὐκ ἀνόητος, ἔτι δὲ καὶ λέγειν δυνατὸς 

καὶ τῶν πραγμάτων, εἴπερ τις ἄλλος, ἔμπειρος" {188) 

καίτοι᾽ φησίν “οἵ πάντες ἱερεῖς τῶν ᾿Ιουδαίων, οἵ τὴν 

δεκάτην τῶν γινομένων λαμβάνοντες καὶ τὰ κοινὰ 

διοικοῦντες, περὶ χιλίους μάλιστα καὶ πεντακοσίους 

εἰσίν. (1895 πάλιν δὲ τοῦ προειρημένου μνημονεύων 

ἀνδρός “οὗτος᾽ φησίν “ὃ ἄνθρωπος τετευχὼς τῆς 

τιμῆς ταύτης καὶ συνήϑης ἡμῖν γενόμενος, παραλα- 

βών τινας τῶν μεϑ᾽ ἑαυτοῦ, τὴν διαφορὰν ἀνέγνω 

πᾶσαν αὐτοῖς" εἶχε γὰρ τὴν κατοίκησιν αὐτῶν καὶ τὴν 

πολιτείαν γεγραμμένην. «1905 εἶτα Ἑκαταῖος δηλοῖ 

πάλιν πῶς ἔχομεν πρὸς τοὺς νόμους, ὅτι πάντα πάσχειν 

ὑπὲρ τοῦ μὴ παραβῆναι τούτους προαιρούμεϑα, καλὸν 
εἶναν νομέξοντερ. (191) “τοιγαροῦν᾽ φησί ᾿ καὶ κακῶς 

ἀκούοντες ὑπὸ τῶν ἀστυγειτόνων καὶ τῶν εἰσαφικνου- 

μένων πάντων. καὶ προπηλακιξόμενοι πολλάκις ὑπὸ 

τῶν Περσικῶν βασιλέων καὶ σατραπῶν, οὐ δύνανται 
μεταπεισϑῆναν τῇ διανοίᾳ, ἀλλὰ γεγυμνωμένως περὶ 30 

τούτων καὶ αἰκίαις καὶ ϑανάτοις δεινοτάτοις μάλιστα 
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πάντων ἀπαντῶσι, μὴ ἀρνούμενοι τὰ πάτρια. (192) 

παρέχεται δὲ καὶ τεκμήρια τῆς ἰσχυρογνωμοσύνης τῆς 

περὶ τῶν νόμων οὐκ ὀλίγα. φησὶ γάρ, ᾿4λεξάνδρου 

ποτὲ ἐν Βαβυλῶνι γενομένου καὶ προελομένου τὸ τοῦ 

5 Βήλου πεπτωκὸς ἱερὸν ἀνακαϑῆραι. καὶ πᾶσιν αὐτοῦ 

τοῖς στρατιώταις ὁμοίως φέρειν τὸν χοῦν προστάξαν- 

τος, μόνους τοὺς ᾿Ιουδαίους οὐ προσσχεῖν, ἀλλὰ καὶ 

πολλὰς ὑπομεῖναι πληγὰς καὶ ξημίας ἀποτῖσαι μεγάλας, 

ἕως αὐτοῖς συγγνόντα τὸν βασιλέα δοῦναι τὴν ἄδειαν. 

10 (19395 ᾿τῶν γε μὴν εἰς τὴν χώραν᾽ φησί *zgóg αὐτοὺς 

ἀφικνουμένων καὶ νεὼς καὶ βωμοὺς καταδσκευασάντων 

ἅπαντα ταῦτα κατέσκαπτον, καὶ τῶν μὲν ξημίαν τοῖς 

σατράπαις ἐξέτινον, περί τινῶν δὲ καὶ συγγνώμης 

μετελάμβανον. καὶ προσεπιτίϑησιν ὅτι δίκαιον ἐπὶ 

i5 τούτοις αὐτούς ἐστι ϑαυμάξειν. «104» λέγει δὲ καὶ 

περὶ τοῦ πολυανθρωπότατον γεγονέναι ἡμῶν τὸ ἔϑνος" 

πολλὰς μὲν γὰρ ἡμῶν" φησίν “ἀνασπάστους εἰς Ba- 

βυλῶνα Πέρσαι πρότερον αὐτῶν ἐποίησαν μυριάδας, 

οὐκ ὀλίγαι δὲ καὶ μετὰ τὸν ᾿4λεξάνδρου ϑάνατον εἰς 

50 4ἴγυπτον καὶ Φοινέκην μετέστησαν διὰ τὴν ἐν Συρίᾳ 

στάσιν. (1955 ὁ δ᾽ αὐτὸς οὗτος ἀνὴρ xol τὸ μέγε- 
90g τῆς χώρας ἣν κατοικοῦμεν καὶ τὸ κάλλος ἱστόρη- 

κεν. “τριακοσίας γὰρ μυριάδας ἀρουρῶν σχεδὸν τῆς 

ἀρίστης καὶ παμφορωτάτης χώρας νέμονται᾽ φησίν" 

ο5 “ἧ γὰρ ᾿Ιουδαία τοσαύτη πλάτος ἐστίν. «1965 ἀλλὰ 

μὴν ὅτι καὶ τὴν πόλιν αὐτὴν τὰ “Ιεροσόλυμα καλλέ- 

στην τὲ καὶ μεγίστην ἐκ παλαιοτάτου κατοικοῦμεν, καὶ 

περὶ πλήϑους ἀνδρῶν καὶ περὶ τῆς τοῦ νεὼ κατα- 

σκευῆς. οὕτως αὐτὸς διηγεῖται. (191) ᾿ ἔστι γὰρ τῶν 

so Ἰουδαίων τὰ μὲν πολλὰ ὀχυρώματα κατὰ τὴν χώραν 

καὶ κῶμαι. μία δὲ πόλις ὀχυρὰ πεντήκοντα μάλιστα 
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σταδίων τὴν περίμετρον, ἣν οἰκοῦσι uiv ἀνθρώπων 

περὶ δώδεχα μυριάδες, καλοῦσι δ᾽ αὐτὴν “Ιεροσόλυμα. 

(1985 ἐνταῦϑα δ᾽ ἔστι κατὰ μέσον μάλιστα τῆς πόλεως 

περίβολος λίϑινος. μῆκος ὡς πεντάπλεϑρος. εὖρος δὲ 
πηχῶν ἕκατόν, ἔχων διπλᾶς πύλας. ἐν ᾧ βωμός ἐστι 
τετράγωνος. οὐκ ἐκ τμητῶν ἀλλ᾽ ἐκ συλλέχτων ἀργῶν 

λίϑων οὕτω συγκείμενος, πλευρὰν μὲν ἑκάστην εἴκοσι 

πήχεων, ὕψος δὲ δεκάπηχυ. καὶ παρ᾽ αὐτὸν οἴκημα 

μέγα. οὗ βωμός ἐστι καὶ λυχνίον, ἀμφότερα χρυσᾶ, 

δύο τάλαντα τὴν δλκήν. «199» ἐπὶ δὲ τούτων φῶς 

ἐστιν ἀναπόσβεστον καὶ τὰς νύκτας καὶ τὰς ἡμέρας. 

ἄγαλμα δ᾽ οὐκ ἔστιν οὐδ᾽ ἀνάϑημα τὸ παράπαν, οὐδὲ 
φύτευμα παντελῶς οὐδέν, οἷον ἀλσῶδες ἤ τι τοιοῦτον. 

διατρέβουσι δ᾽ ἐν αὐτῷ καὶ τὰς νύκτας καὶ τὰς ἡμέρας 

ἱερεῖς, ἁγνείας τινὰς ἁγνεύοντες καὶ τὸ παράπαν οἶνον 

οὐ πίνοντες ἐν τῷ ἱερῷ. 4200» ἔτι γὲ μὴν ὅτι καὶ 

᾿Δλεξάνδρῳ τῷ βασιλεῖ συνεστρατεύομεν καὶ μετὰ ταῦτα 

τοῖς διαδόχοις αὐτοῦ μεμαρτύρηκεν οἷς δ᾽ αὐτὸς παρα- 

τυχεῖν φησιν ὑπ᾽ ἀνδρὸς ᾿Ιουδαίου κατὰ τὴν στρατείαν 

γενομένοις, ταῦτα παραϑήσομαι. (201» λέγει δ᾽ οὕτως. 

“ἐμοῦ γοῦν ἐπὶ τὴν ᾿Ερυϑρὰν ϑάλασσαν βαδίζοντος 

συνηκολούϑει τις μετὰ τῶν ἄλλων τῶν παραπεμπόν- 

τῶν ἡμᾶς ἱππέων ᾿Ιουδαίων, ὄνομα Μοσόλλαμος. &v- 

ϑρωπος ἱκανὸς χατὰ ψυχήν, εὔρωστος. καὶ τοξότης 

ὑπὸ δὴ πάντων ὁμολογούμενος καὶ τῶν “Ελλήνων καὶ 

τῶν βαρβάρων ἄριστος. 202) οὗτος οὖν ὁ ἄνϑρωπος 

διαβαδιξόντων πολλῶν κατὰ τὴν ὃδόν., καὶ μάντεώς 

τινος ὀρνιϑευομένου xal πάντας ἐπισχεῖν ἀξιοῦντος, 

ἠρώτησε διὰ τί προσμένουσι. 208» δείξαντος δὲ τοῦ 

μάντεως αὐτῷ τὸν ὄὕὄρνιϑα καὶ φήσαντος. ἐὰν μὲν 

αὐτοῦ μένῃ, προσμένειν συμφέρειν πᾶσιν, ἐὰν δ᾽ ἀνα- 

20 
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στὰς εἰς τοὔμπροσϑεν πέτηται, προάγειν, ἐὰν δὲ εἰς 

τοὔπισϑεν, ἀναχωρεῖν αὖϑις, σιωπήσας καὶ παρελκύσας 
τὸ τόξον ἔβαλε, καὶ τὸν ὄρνιϑα πατάξας ἀπέχτεινεν. 

204)» ἀγανακτούντων δὲ τοῦ μάντεως καί τινων ἄλ- 

5 λων, καὶ καταρωμένων αὐτῷ, “τί μαίνεσϑε᾽ ἔφη, ^xa- 

κοδαίμονες᾽; εἶτα τὸν ὄὕρνιϑα λαβὼν εἰς τὰς χεῖρας, 

πῶς yàg οὗτος᾽ ἔφη 'τὴν αὑτοῦ σωτηρίαν οὐ προϊδών, 
περὶ τῆς ἡμετέρας πορείας ἡμῖν ἄν τι ὑγιὲς ἀπήγγελ- 

λεν; εἰ γὰρ ἠδύνατο προγιγνώσκειν τὸ μέλλον, εἰς τὸν 

10 τόπον τοῦτον οὐκ ἂν $495, φοβούμενος μὴ τοξεύσας 
αὐτὸν ἀποκτείνῃ ΜΜοσόλλαμος ὁ ᾿Ιουδαῖος.᾽ 

(2055 ἀλλὰ τῶν μὲν Ἑκαταίου μαρτυριῶν ἅλις" 

τοῖς γὰρ βουλομένοις πλείω μαϑεῖν τῷ βιβλέῳ ῥάδιόν 

ἐστιν ἐντυχεῖν" οὐκ ὀκνήσω δὲ καὶ τὸν ἐπ᾽ εὐηϑείας 

15 διασυρμῷ., καϑάπερ αὐτὸς οἴεται, μνήμην πεποιημένον 

ἡμῶν ᾿4γαϑαρχίδην ὀνομάσαι. (206) διηγούμενος γὰρ 

τὰ περὶ Στρατονίκην, ὃν τρόπον ἦλϑε μὲν εἰς Συρίαν 

ἐκ Μακεδονίας, καταλιποῦσα τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα Ζ4ημή- 

τριον, Σελεύχου δὲ γαμεῖν αὐτὴν οὐ ϑελήσαντος, ὅπερ 

20 ἐκείνη προσεδόκησε. ποιουμένου [δὲ] τὴν ἀπὸ Βαβυ- 

λῶνος στρατείαν αὐτοῦ, τὰ περὶ τὴν ᾿Δντιόχειαν ἐνεω- 

τέρισεν, (201) εἶϑ᾽ ὡς ἀνέστρεψεν ὃ βασιλεύς, ἁλισκο- 

μένης τῆς ᾿Αντιοχείας εἰς Σελεύκειαν φυγοῦσα, παρὸν 

αὐτῇ ταχέως ἀποπλεῖν, ἐνυπνίῳ κωλύοντι πεισϑεῖσα 

25 ἐλήφϑη καὶ ἀπέϑανεν, --- (208) ταῦτα προειπὼν ὃ 

᾿4γαϑαρχέδης, καὶ ἐπισκώπτων τῇ Στρατονίκῃ τὴν δει- 

σιδαιμονίαν, παραδείγματι χρῆται τῷ περὶ ἡμῶν λόγῳ, 

καὶ γέγραφεν οὕτως. «209» “οἵ καλούμενοι ᾿Ιουδαῖοι 

“πόλιν οἰκοῦντες ὀχυρωτάτην πασῶν, ἣν καλεῖν sgo- 

80 σόλυμα συμβαίνει τοὺς ἐγχωρίους. ἀργεῖν εἰθισμένοι 

δι᾿ ἑβδόμης ἡμέρας, καὶ μήτε τὰ ὅπλα βαστάξειν ἐν 
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τοῖς εἰρημένοις χρόνοις μήτε γεωργίας ἅπτεσϑαι μήτε 

ἄλλης ἐπιμελεῖσθαι λειτουργίας μηδεμιᾶς, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 

ἱεροῖς ἐχτετακότες τὰς χεῖρας εὔχεσϑαι μέχρι τῆς ἑσπέ- 

ρας. (2105 εἰσιόντος εἰς τὴν πόλιν Πτολεμαίου τοῦ 

“άγου μετὰ τῆς δυνάμεως, καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀντὶ 

τοῦ φυλάττειν τὴν πόλιν διατηρούντων τὴν ἄνοιαν, ἡ 

μὲν πατρὶς εἰλήφει δεσπότην πικρόν, ὁ δὲ νόμος ἐξη- 

λέγχϑη φαῦλον ἔχων é9icuóv. «211» τὸ δὲ συμβὰν 

πλὴν ἐκείνων τοὺς ἄλλους πάντας δεδίδαχε τηνικαῦτα 

φυγεῖν ἐνύπνια καὶ τὴν περὶ τοῦ νόμου παραδεδομέ- 

vqv ὑπόνοιαν. ἡνίκ᾽ ἂν τοῖς ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς 

περὶ τῶν διαπορουμένων ἐξασϑενήσωσιν. 212» τοῦτο 

μὲν ᾿4γαϑαρχέδῃ καταγέλωτος ἄξιον δοκεῖ" τοῖς δὲ μὴ 
μετὰ δυσμενείας ἐξετάξζουσι φαίνεται μέγα καὶ πολλῶν 

ἄξιον ἐγκωμίων, εἰ καὶ σωτηρίας καὶ πατρέδος ἄνϑρω- 

ποί τινες νόμων φυλακὴν καὶ τὴν πρὸς ϑεὸν εὐσέβειαν 
ἀεὶ προτιμῶσιν. 

(2185 ὅτι δ᾽ οὐκ ἀγνοοῦντες ἔνιοι τῶν συγγρα- 
φέων τὸ ἔϑνος ἡμῶν, ἀλλ᾽ ὑπὸ φϑόνου τινὸς ἢ δι᾽ 

ἄλλας αἰτίας οὐχ ὑγιεῖς τὴν μνήμην παρέλιπον, τεκμή- 

ριον οἶμαι παρέξειν. Ἱερώνυμος γὰρ ὁ τὴν περὶ τῶν 

διαδόχων ἱστορίαν συγγεγραφὼς κατὰ τὸν αὐτὸν uiv 

ἦν Ἑχαταίῳ χρόνον, φίλος δ᾽ ὧν ᾿Φντιγόνου τοῦ βα- 

σιλέως τὴν Συρίαν ἐπετρόπευεν. «2145 ἀλλ᾽ ὅμως 

Εχαταῖος μὲν καὶ βιβλίον ἔγραψε περὶ ἡμῶν, ἱΙερώνυ- 
uoc δ᾽ οὐδαμοῦ xarà τὴν ἱστορίαν ἐμνημόνευσε, καί- 

τοι σχεδὸν ἐν τοῖς τόποις διατετριφώς. τοσοῦτον αἵ 

προαιρέσεις τῶν ἀνθρώπων διήνεγκαν" τῷ μὲν γὰρ 

ἐδόξαμεν καὶ σπουδαίας εἶναι μνήμης ἄξιοι, τῷ δὲ 
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τῆς ἀρχαιότητος αἵ τ᾽ Αὐἰγυπτέων xol Χαλδαίων καὶ 

Φοινίκων ἀναγραφαί, πρὸς ἐκείναις τε τοσοῦτοι τῶν 

Ἑλλήνων συγγραφεῖς. «216» ἔτι δὲ καὶ πρὸς τοῖς 

εἰρημένοις Θεόφιλος καὶ Θεόδοτος καὶ Μνασέας καὶ 

5᾽Δριστοφάνης καὶ Ἑρμογένης, Εὐήμερός τε καὶ Κόνων 

καὶ Ζωπυρίων., καὶ πολλοί τινες ἄλλοι τάχα (οὐ γὰρ 
ἔγωγε πᾶσιν ἐντετύχηκα τοῖς βιβλίοις) οὐ παρέργως 

ἡμῶν ἐμνημονεύκασιν. (21) oí πολλοὶ δὲ τῶν εἰρη- 

μένων ἀνδρῶν τῆς μὲν ἀληϑείας τῶν ἐξ ἀρχῆς πραγμά- 

10 TOv» διήμαρτον, ὅτι μὴ ταῖς ἱεραῖς ἡμῶν βίβλοις ἐνέ- 

᾿τύυχον, χοινῶς μέντοι περὶ τῆς ἀρχαιότητος ἅπαντες 

μεμαρτυρήκασιν, ὑπὲρ ἧς τὰ νῦν λέγειν προεϑέμην. 

(2185) ó μέντοι Φαληρεὺς Ζ΄ημήτριος καὶ Φίλων ὃ 

πρεσβύτερος x«i Εὐπόλεμος οὐ πολὺ τῆς ἀληϑείας 

ι6 διήμαρτον. οἷς συγγιγνώσκειν ἄξιον οὐ γὰρ ἐνῆν 

αὐτοῖς μετὰ πάσης ἀκριβείας τοῖς ἡμετέροις γράμμασι 

παρακολουϑεῖν. 

(2195 ἕν ἔτει μοι κεφάλαιον ὑπολείπεται τῶν κατὰ 

τὴν ἀρχὴν προτεϑέντων τοῦ λόγου, τὰς διαβολὰς καὶ 

90 τὰς λοιδορίας, αἷς κέχρηνταί τινες κατὰ τοῦ γένους 

ἡμῶν. ἀποδεῖξαι ψευδεῖς. καὶ τοῖς γεγραφόσι ταύτας 

καϑ' ἑαυτῶν χρήσασϑαι μάρτυσιν. 220» ὅτι μὲν οὖν 
καὶ ἑτέροις τοῦτο πολλοῖς συμβέβηκε διὰ τὴν ἐνίων 

δυσμένειαν. οἶμαι γιγνώσκειν τοὺς πλέον ταῖς ἕστο- 

9ς5 θέαις ἐντυγχάνοντας. 221» xal γὰρ ἐϑνῶν τινες καὶ 

τῶν ἐνδοξοτάτων πόλεων ῥυπαίνειν τὴν εὐγένειαν καὶ 

τὰς πολιτείας ἐπεχείρησαν λοιδορεῖν, Θεόπομπος μὲν 

τὴν ᾿4ϑηναίων, τὴν δὲ “ακεδαιμονίων Πολυκράτης" 

.. 6 δὲ τὸν Τριπολιτικὸν γράψας (οὐ γὰρ δὴ Θεόπομπός 

80 ἐστιν, ὥς τινες οἴονται) καὶ τὴν Θηβαίων πόλιν διέ- 

βαλε. πολλὰ δὲ καὶ Τίμαιος ἐν ταῖς ἱστορίαις περὶ 

24 
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τῶν προειρημένων καὶ περὶ ἄλλων βεβλασφήμηκεν. 

(222» μάλιστα δὲ τοῦτο ποιοῦσι τοῖς ἐνδοξοτάτοις 

προσπλεχόμενοι, τινὲς μὲν διὰ φϑόνον καὶ κακοήϑειαν, 

ἄλλοι δὲ διὰ τοῦ καινολογεῖν μνήμης ἀξιωϑήσεσϑαι 

νομίζοντες. παρὰ μὲν οὖν τοῖς ἀνοήτοις ταύτης οὐ 

διαμαρτάνουσι τῆς ἐλπίδος, οἱ δ᾽ ὑγιαίνοντες τῇ κρίσει 

πολλὴν αὐτῶν μοχϑηρίαν καταδικάξουσι. 

(2285 τῶν δ᾽ εἰς ἡμᾶς βλασφημιῶν ἤρξαντο μὲν 

«Αἰγύπτιοι. βουλόμενοι δ᾽ ἐκείνοις τινὲς χαρίξζεσϑαι 
παρατρέπειν ἐπεχείρησαν τὴν ἀλήϑειαν, οὔτε τὴν εἰς μ᾿ e 

pu 

“Αἴγυπτον ἄφιξιν ὡς ἐγένετο τῶν ἡμετέρων προγόνων 

ὁμολογοῦντες οὔτε τὴν ἔξοδον ἀληϑεύοντες. «2924» 

αἰτέας δὲ πολλὰς ἔλαβον τοῦ μισεῖν καὶ φϑονεῖν, τὸ 
bI 2 9 — er ij , , -" 3 , μὲν ἐξ ἀρχῆς ὅτι κατὰ τὴν χώραν αὐτῶν ἐδυνάστευσαν 

ἡμῶν οἵ πρόγονοι, κἀκεῖϑεν ἀπαλλαγέντες ἐπὶ τὴν 

οἰκείαν πάλιν εὐδαιμόνησαν. εἶϑ᾽ ἡ τῶν ἱερῶν ὑπε- 

ναντιότης πολλὴν αὐτοῖς ἐνεποίησεν ἔχϑραν, τοσοῦτον 

τῆς ἡμετέρας διαφερούσης εὐσεβείας πρὸς τὴν ὑπ᾽ ἐκεί- 

15. 

vov νεδνομισμένην ὅσον ϑεοῦ φύσις toov ἀλόγων. 

διέστηκεν. 22D» χοινὸν μὲν γὰρ αὐτοῖς ἐστι πάτριον 

τὸ ταῦτα ϑεοὺς νομίζειν, ἰδίᾳ δὲ πρὸς ἀλλήλους ἐν 

ταῖς τιμαῖς αὐτῶν διαφέρονται, κοῦφοι δὲ καὶ ἀνόητοι 

παντάπασιν ἄνθρωποι, κακῶς ἐξ ἀρχῆς εἰϑισμένοι 

δοξάξειν περὶ ϑεῶν, μιμήσασϑαι μὲν τὴν σεμνότητα 

τῆς ἡμετέρας ϑεολογίας οὐκ ἐχώρησαν, (226» ὁρῶν- 

τες δὲ ξηλουμένους ὑπὸ πολλῶν ἐφϑόνησαν. εἰς το- 

σοῦτον γὰρ ἦλθον ἀνοίας καὶ μικροψυχίας ἔνιοι τῶν 

παρ᾽ αὐτοῖς ὥστ᾽ οὐδὲ ταῖς ἀρχαίαις αὐτῶν ἀναγρα- 
φαῖς ὥκνησαν τἀναντία λέγειν, ἀλλὰ καὶ σφίσιν 

20 
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αὐτοῖς ἐναντία γράφοντες ὑπὸ τυφλότητος τοῦ πάϑους so 

ἠγνόησαν. 
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(221) ἐφ᾽ ἑνὸς δὴ πρώτου στήσω τὸν λόγον, ᾧ 26 
καὶ μάρτυρι μικρὸν ἔμπροσθεν τῆς ἀρχαιότητος ἐχρη- 

σάμην. (2285 ὃ γὰρ Μανεϑὼν οὗτος, ὃ τὴν Δ ἐἰγυπτια- 
κὴν ἱστορίαν ἐκ τῶν ἱερῶν γραμμάτων μεϑερμηνεύ- 

5 ὅειν ὑπεσχημένος, προειπὼν τοὺς ἡμετέρους προγόνους 

πολλαῖς μυριάσιν ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον ἐλϑόντας κρατῆσαι 

τῶν ἐνοικούντων, εἶτ᾽ αὐτὸς ὁμολογῶν χρόνῳ πάλιν 
ὕστερον ἐχπεδσόντας τὴν νῦν ᾿Ιουδαίαν κατασχεῖν καὶ 

κτίσαντας "legooóAvua τὸν νεὼν καταδκευάσασϑαι., 

10 μέχρι μὲν τούτων ἠκολούϑησε ταῖς ἀναγραφαῖς, {2295 

ἔπειτα δὲ δοὺς ἐξουσίαν αὑτῷ διὰ τοῦ φάναι γράψειν 

τὰ μυϑευόμενα καὶ λεγόμενα περὶ τῶν ᾿Ιουδαίων, λό- 

γους ἀπιϑάνους παρενέβαλεν. ἀναμῖξαι βουλόμενος 

ἡμῖν Αἰγυπτίων πλῆϑος λεπρῶν καὶ ἐπ᾽ ἄλλοις ἀρρω- 

15 στήμασιν. ὥς quot, φυγεῖν ἐκ τῆς Αἰγύπτου κατα- 

γνωσϑέντων. (250) "Auévogww γὰρ βασιλέα προϑείς, 

ψευδὲς ὄνομα, καὶ διὰ τοῦτο χρόνον αὐτοῦ τῆς βασι- 

λείας ὁρίσαι μὴ τολμήσας, καίτοι γ᾽ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

βασιλέων ἀκριβῶς τὰ ἔτη προστιϑείς, τούτῳ προσάπτει 

90 τινὰς μυϑολογέίας, ἐπιλαϑόμενος σχεδὸν ὅτι πεντακο- 

σίοις ἔτεσι καὶ ὀχτωκαίδεκα πρότερον ἱστόρηκε γενέ- 

σϑαι τὴν τῶν ποιμένων ἔξοδον εἰς Ιεροσόλυμα" (251) 

Τέϑμωσις γὰρ ἦν βασιλεὺς ὅτ᾽ ἐξῇσαν. ἀπὸ δὲ τού- 
τῶν μεταξὺ τῶν βασιλέων κατ᾽ αὐτόν ἐστι τριακόσια 

86 ἐνενήκοντα τρία ἔτη μέχρι τῶν δύο ἀδελφῶν Σέϑω 

καὶ Ἑρμαίου, ὧν τὸν μὲν Σέϑων Αἴγυπτον, τὸν δὲ 
ἕρμαιον Δαναὸν μετονομασϑῆναί φησιν. ὃν ἐχβαλὼν 

ὁ Σέϑως ἐβασίλευσεν ἔτη νϑ'΄, καὶ μετ᾽ αὐτὸν ὁ πρε- 

σβύτερος τῶν υἱῶν αὐτοῦ Ῥάμψης ἕς΄. «4232» τοσού- 
80 τοῖς οὖν πρότερον ἔτεσιν ἀπελϑεῖν ἐξ Αἰγύπτου τοὺς 

πατέρας ἡμῶν ὡμολογηκώς, εἶτα τὸν ᾿Δμένωφιν εἰδσποι- 
IosmPHus. VI. 15 
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ἦσας ἐμβόλιμον βασιλέα. φησὶ τοῦτον ἐπιϑυμῆσαι 

ϑεῶν γενέσϑαι ϑεατὴν ὥσπερ Ὦωρος εἷς τῶν πρὸ αὐτοῦ 
βεβασιλευκότων, ἀνενεγκεῖν δὲ τὴν ἐπιϑυμίαν ὁμω- 

νύμῳ μὲν αὐτοῦ ᾿Αμενώφει, πατρὸς δὲ Παάπιος ὄντι, 

ϑείας δὲ δοκοῦντι μετεσχηκέναι φύσεως κατά τε δο- 

φίαν καὶ πρόγνωσιν τῶν ἐσομένων. (258) εἰπεῖν οὖν 
αὐτῷ τοῦτον τὸν ὁμώνυμον ὅτι δυνήσεται ϑεοὺς ἰδεῖν, 

εἰ καϑαρὰν ἀπό τε λεπρῶν καὶ τῶν ἄλλων μιαρῶν ἀν- 

ϑρώπων τὴν χώραν ἅπασαν ποιήσειεν. (294) ἡσϑέντα 

δὲ τὸν βασιλέα πάντας τοὺς τὰ σώματα λελωβημένους 

ἐκ τῆς Αἰγύπτου συναγαγεῖν (γενέσϑαι δὲ τοῦ πλή- 
ϑους μυριάδας ὀκτώ), (280) καὶ τούτους εἰς τὰς 

λιϑοτομίας τὰς ἐν τῷ πρὸς ἀνατολὴν μέρει τοῦ Νείλου 

ἐμβαλεῖν αὐτόν, ὅπως éoydtowro καὶ τῶν ἄλλων 

Αἰγυπτίων εἶεν κεχωρισμένοι. εἶναι δέ τινας ἐν αὐτοῖς 
καὶ τῶν λογίων ἱερέων φησί, λέπρα συνεχομένους. 

(2836» τὸν δὲ ᾿“μένωφιν ἐκεῖνον, τὸν σοφὸν καὶ μαν- 

τικὸν ἄνδρα, ὑποδεῖσαν πρὸς αὑτόν τὲ καὶ τὸν βασι- 

λέα χόλον τῶν ϑεῶν, εἰ βιασϑέντες ὀφϑήσονται. καὶ 

προσϑέμενον εἰπεῖν ὅτι συμμαχήσουσί τινες τοῖς μια- 

ροῖς καὶ τῆς Αἰγύπτου κρατήσουσιν ἐπ᾽ ἔτη τρισκαί- 

δεκα, μὴ τολμῆσαι μὲν αὐτὸν εἰπεῖν ταῦτα τῷ βασιλεῖ, 

γραφὴν δὲ καταλιπόντα περὶ πάντων ἑαυτὸν ἀνελεῖν. 

ἐν ἀϑυμίᾳ δ᾽ εἶναι τὸν βασιλέα. 290» κἄπειτα κατὰ 

λέξιν οὕτω γέγραφεν. ἱτῶν δ᾽ ἐν ταῖς λατομίαις ὡς 

χρόνος ἱκανὸς διῆλϑεν ταλαιπωρούντων., ἀξιωϑεὶς ὁ 

βασιλεὺς ἵνα [πρὸς] κατάλυσιν αὐτοῖς καὶ σκέπην ἀπο- 

μερίσῃ τὴν τότε τῶν ποιμένων ἐρημωϑεῖσαν πόλιν 

ὔαριν, συνεχώρησεν. ἔστι δ᾽ ἡ πόλις κατὰ τὴν ϑεο- 

λογίαν ἄνωϑεν Τυφώνιος. 4238» oV δ᾽ εἰς ταύτην 

εἰσελθόντες, καὶ τὸν τόπον τοῦτον (δρμητήριον) εἰς 

M $5 
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ἀπόστασιν ἔχοντες, ἡγεμόνα αὑτῶν λεγόμενόν τινα 

τῶν ᾿Ἡλιοπολιτῶν ἱερέων Ὀσάρσιφον ἐστήσαντο. καὶ 

τούτῳ πευιϑαρχήσοντες ἐν πᾶσιν ὡρκωμότησαν. (259) 

ὃ δὲ πρῶτον μὲν αὐτοῖς νόμον ἔϑετο μήτε προσκυ- 

νεῖν ϑεοὺς μήτε τῶν μάλιστα ἐν Αἰγύπτῳ ϑεμιστευο- 

μένων ἱερῶν ξῴων ἀπέχεσϑαι μηδενός, πάντα τὲ ϑύειν 

καὶ ἀναλοῦν, συνάπτεσϑαι δὲ μηδενὶ πλὴν τῶν συνο- 

μωμοσμένων. «240» τοιαῦτα δὲ νομοϑετήσας καὶ 

πλεῖστα ἄλλα, μάλιστα τοῖς Αἰγυπτίοις ἐθισμοῖς ἐναν- 

10 τιούμενα, ἐκέλευσε πολυχειρίᾳ τὰ τῆς πόλεως ἐπι- 

σκευάξειν τείχη καὶ πρὸς πόλεμον ἑτοίμους γίένεσϑαι 

τὸν πρὸς ᾿Δμένωφιν τὸν βασιλέα. «241» αὐτὸς δὲ 

προσλαβόμενος μεϑ'᾽ ἑαυτοῦ καὶ τῶν ἄλλων ἱερέων καὶ 

συμμεμιασμένων ἔπεμψε πρέσβεις πρὸς τοὺς ὑπὸ Τε- 

15 ϑμώσεως ἀπελαϑέντας ποιμένας εἰς πόλιν τὴν καλου- 

μένην Ἱεροσόλυμα, καὶ τὰ καϑ' ἑαυτὸν καὶ τοὺς ἄλλους 

τοὺς συνατιμασϑέντας δηλώσας ἠξίου συνεπιστρατεύειν 

ὁμοϑυμαδὸν ἐπ᾿ Αἴγυπτον. 4242» ἐπάξειν μὲν οὖν 
αὐτοὺς ἐπηγγείλατο πρῶτον μὲν εἰς Αὔαριν τὴν προ- 

90 γονικὴν αὐτῶν πατρίδα. καὶ τὰ ἐπιτήδεια τοῖς ὄχλοις 

παρέξειν ἀφϑόνως., ὑπερμαχήσεσϑαι δ᾽ ὅτε δέοι. καὶ 

ῥαδίως ὑποχείριον αὐτοῖς τὴν χώραν ποιήσειν. (245) 

οἱ δ᾽ ὑπερχαρεῖς γενόμενον πάντες προϑύμως εἰς εἴκοσι 

μυριάδας ἀνδρῶν συνεξώρμησαν., καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ 
ss ἧκον εἰς Αὔαριν. ᾿Δμένωφις δ᾽ ὃ τῶν Αἰγυπτίων βα- 

σιλεὺς ὡς ἐπύϑετο τὰ κατὰ τὴν ἐκείνων ἔφοδον, οὐ 

μετρίως συνεχύϑη., τῆς παρ᾽ ᾿Δμενώφεως τοῦ Παάπιος 
μνησϑεὶς προδηλώσεως. «(2445 καὶ πρότερον συναγα- 
γὼν πλῆϑος Αἰγυπτίων, καὶ βουλευσάμενος μετὰ τῶν 

30 ἐν τούτοις ἡγεμόνων, τά vs ἱερὰ ξῷα τὰ [πρῶτα] μά- 

λιστα ἐν τοῖς ἱεροῖς τιμώμενα ὥς γ᾽ ἑαυτὸν μετεπέμψατο. 
15* 
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καὶ τοῖς κατὰ μέρος ἱερεῦσι παρήγγειλεν ὡς ἀσφαλέ- 

στατα τῶν ϑεῶν συγκρύψαι τὰ ξόανα. (245) τὸν δὲ 

υἱὸν Σέϑων., τὸν καὶ Ῥαμέσσην ἀπὸ Ῥάμψεως τοῦ 

πατρὸς ὠνομασμένον, πενταετῆ ὄντα ἐξέϑετο πρὸς τὸν 

ἑαυτοῦ φίλον. αὐτὸς δὲ διαβὰς τοῖς ἄλλοις Αἰγυπτίοις. 

οὖσιν εἰς τριάκοντα μυριάδας ἀνδρῶν μαχιμωτάτων,. 

καίτοι τοῖς πολεμίοις ἀπαντήσας οὐ συνέβαλεν, (2465 

ἀλλὰ μὴ δεῖν ϑεομαχεῖν νομίσας. παλινδρομήσας ἧκεν 
εἰς Μέμφιν, ἀναλαβών vs τόν vs "mw καὶ τἄλλα 
τἀκεῖδε μεταπεμφϑέντα ἱερὰ ξῷα, εὐθὺς εἰς Αἰϑιοπέαν 

σὺν ἅπαντι τῷ στόλῳ καὶ πλήϑει τῶν Αἰγυπτίων 
ἀνήχϑη. χάριτι γὰρ ἦν αὐτῷ ὑποχείριος ὁ τῶν Αἰϑιό- 

zov βασιλεύς" 241» ὃς ὑποδεξάμενος καὶ τοὺς ὄχλους 

πάντας ὑπολαβὼν οἷς ἔσχεν ἡ χώρα τῶν πρὸς ἀνϑρω- 
πίνην τροφὴν ἐπιτηδείων, καὶ πόλεις καὶ κώμας πρὸς 

τὴν τῶν πεπρωῶμένων τρισκαίδεκα ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 

αὐτοῦ ἔκπτωσιν αὐτάρκεις, οὐχ ἧττον καὶ στρατόπεδον 

Αἰϑιοπικὸν πρὸς φυλακὴν ἐπέταξε τοῖς παρ᾽ ᾿Δμενώ- 
φεῶς τοῦ βασιλέως ἐπὶ τῶν ὁρίων τῆς Αἰγύπτου. 

(2485 καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Αἰϑιοπίαν τοιαῦτα, οἱ δὲ 

Σολυμῖται κατελϑόντες σὺν τοῖς μιαροῖς τῶν Αἰγυπτίων 

οὕτως ἀνοσίως τοῖς ἀνθρώποις προσηνέχϑησαν ὥστε 

τὴν τῶν προειρημένων κράτησιν χρυσὸν φαίνεσϑαι 

τοῖς τότε τὰ τούτων ἀσεβήματα ϑεωμένοις᾽" 4249) καὶ 

γὰρ οὐ μόνον πόλεις καὶ κώμας ἐνέπρησαν, οὐδ᾽ ἵερο- 

συλοῦντες οὐδὲ λυμαινόμενοι ξόανα ϑεῶν ἠρκοῦντο, 
ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀδύτοις ὀπτανίοις τῶν σεβαστευομένων 

ἱερῶν ξῴων χρώμενοι διετέλουν, καὶ ϑύτας καὶ σφα- 

γεῖς τούτων ἱερεῖς καὶ προφήτας ἠνάγκαζον γίνεσϑαι, 

καὶ γυμνοὺς ἐξέβαλλον. «250» λέγεται δ᾽ ὅτι τὴν 
πολιτείαν καὶ τοὺς νόμους αὐτοῖς καταβαλόμενος ἱερεὺς 

σι 
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τὸ γένος 'HáwzoA(vge, ὄνομα Ὀσαρσὶφ ἀπὸ τοῦ ἐν 

Ἡλιουπόλει ϑεοῦ Ὀσίρεως, ὡς μετέβη εἰς τοῦτο τὸ 

γένος, μετετέϑη τοὔνομα καὶ προσηγορεύϑη Μωυσῆς. 

(251» ἃ μὲν οὖν Αἰγύπτιοι φέρουσι περὶ τῶν 

5 Ιουδαίων, ταῦτ᾽ ἐστὶ καὶ ἕτερα πλείονα. ἃ παρίημι 

συντομίας ἕνεκα. λέγει δὲ ὁ Μανεϑὼν πάλιν ὅτι μετὰ 

ταῦτ᾽ ἐπῆλϑεν ὃ ᾿Ζμένωφις ἀπ᾿ Αἰϑιοπίας μετὰ μεγά- 

λης δυνάμεως. καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ Ῥάμψης καὶ αὐτὸς 

ἔχων δύναμιν, καὶ συμβαλόντες οἵ δύο τοῖς ποιμέσι 

10 χαὶ τοῖς μιαροῖς ἐνίκησαν αὐτούς. καὶ πολλοὺς ἀπο- 

M t 

2 e 

25 

90 

κτείναντες ἐδίωξαν αὐτοὺς ἄχρι τῶν ὁρίων τῆς Συρίας. 

(202) ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα Μανεϑὼν συνέγρα- 

ψεν᾽ ὅτι δὲ ληρεῖ καὶ ψεύδεται περιφανῶς ἐπιδείξω. 

προδιαστειλάμενος ἐκεῖνο τῶν ὕστερον πρὸς ἄλλους 

5 λεχϑησομένων ἕνεκα. δέδωκε γὰρ οὗτος ἡμῖν καὶ 

ὡμολόγηκεν ἐξ ἀρχῆς τὸ μὴ εἶναι τὸ γένος Αἰγυπτίους, 
ἀλλ᾽ αὐτοὺς ἔξωϑεν ἐπελϑόντας κρατῆσαι τῆς Αἰγύπτου 

καὶ πάλιν ἐξ αὐτῆς ἀπελθεῖν" (2D9» ὅτι δ᾽ οὐκ ἀνε- 

μίχϑησαν ἡμῖν ὕστερον τῶν “4ἰγυπτίων oí τὰ σώματα 

λελωβημένοι, καὶ ὅτι ἐκ τούτων οὐκ ἦν Μωυσῆς ὃ 
τὸν λαὸν ἀγαγών, ἀλλὰ πολλαῖς ἐγεγόνει γενεαῖς πρό- 

τερον, ταῦτα πειράσομαι διὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγομέ- 

νῶν ἐλέγχειν. 

(2545 πρώτην δὴ τὴν αἰτίαν τοῦ πλάσματος ὑπο- 

τίϑεται καταγέλαστον. “ὃ βασιλεύς᾽ γάρ φησιν “᾽4μέ- 

vogue ἐπεϑύμησε τοὺς ϑεοὺς ἰδεῖν. ποίους; εἰ μὲν 

τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς νενομοϑετημένους, τὸν βοῦν καὶ τρά- 

yov καὶ κροκοδείλους καὶ κυνοκεφάλους, ἑώρα" (2555 

τοὺς οὐρανίους δὲ πῶς ἠδύνατο; καὶ διὰ τί ταύτην 

ἔσχε τὴν ἐπιϑυμίαν; ὅτι νὴ 4ία καὶ πρότερος αὐτοῦ 

βασιλεὺς ἄλλος ἑωράκει. παρ᾽ ἐκείνου τοίνυν ἐπέπυστο 

27 

28 



230 ΚΑΤᾺ AIII2NO£X 

ποταποί τινές εἰσι καὶ τίνα τρόπον αὐτοὺς εἶδεν" ὥστε 
καινῆς αὐτῷ τέχνης οὐκ ἔδει. (206) ἀλλὰ δοφὸς ἦν 

ὁ μάντις δι᾽ οὗ τοῦτο κατορϑώσειν ὃ βασιλεὺς ὑπε- 

λάμβανε. καὶ πῶς οὐ προέγνω τὸ ἀδύνατον αὐτοῦ 

τῆς ἐπυϑυμίας; οὐ γὰρ ἀπέβη. τίνα δὲ καὶ λόγον εἶχε 

διὰ τοὺς ἠκρωτηριασμένους ἢ λεπρῶντας ἀφανεῖς εἶναι 

τοὺς ϑεούς; ὀργίζονται γὰρ ἐπὶ τοῖς ἀσεβήμασιν, οὐκ 

ἐπὶ τοῖς ἐλαττώμασι τῶν σωμάτων. «201» ὀκτὼ δὲ 
μυριάδας τῶν λεπρῶν καὶ κακῶς διακειμένων πῶς 

οἷόντε μιᾷ σχεδὸν ἡμέρᾳ συλλεγῆναι; πῶς δὲ παρή- 

κουσε τοῦ μάντεως ὁ βασιλεύς; ὃ μὲν γὰρ αὐτὸν éxé- 

λευσεν ἐξορίσαι τῆς Αἰγύπτου τοὺς λελωβημένους. ὃ 

δ᾽ αὐτοὺς εἰς τὰς λιϑοτομίας ἐνέβαλεν, ὥσπερ τῶν 

ἐργαζομένων δεόμενος, ἀλλ᾽ οὐχὶ καϑῆραι τὴν χώραν 

προαιρούμενος. (2ῦ8» φησὶ δὲ τὸν μὲν μάντιν αὑτὸν 
ἀνελεῖν, τὴν ὀργὴν τῶν ϑεῶν προορώμενον καὶ τὰ 

συμβησόμενα περὶ τὴν Αἴγυπτον, τῷ δὲ βασιλεῖ γε- 
γραμμένην τὴν πρόρρησιν καταλιπεῖν. εἶτα πῶς οὐκ 

ἐξ ἀρχῆς ὃ μάντις τὸν αὑτοῦ ϑάνατον προηπίστατο:; 

(25905 πῶς δ᾽ οὐκ εὐθὺς ἀντεῖπε τῷ βασιλεῖ βουλο- 

μένῳ τοὺς ϑεοὺς ἐδεῖν; πῶς δ᾽ εὔλογος ὁ φόβος τῶν 

gu παρ᾽ αὐτὸν συμβησομένων κακῶν; ἢ τί χεῖρον 

ἔδει παϑεῖν, οὗ δρᾶν ἑαυτὸν ἔσπευδεν; τὸ δὲ δὴ 
πάντων εὐηϑέστατον ἴδωμεν. «260» πυϑόμενος γὰρ 

ταῦτα, καὶ περὶ τῶν μελλόντων φοβηϑείς, τοὺς λελω- 

βημένους ἐκείνους, ὧν αὐτῷ καϑαρίδαι προείρητο 
τὴν Αἴγυπτον, οὐδὲ τότε τῆς χώρας ἐξήλασεν, ἀλλὰ 

δεηθεῖσιν αὐτοῖς ἔδωκε πόλιν, ὥς φησι. τὴν πάλαι 

μὲν οἰκηϑεῖσαν ὑπὸ τῶν ποιμένων, “ὔαριν δὲ καλου- 

μένην. «261» εἰς ἣν ἀϑροισϑέντας αὐτοὺς ἡγεμόνα 

φησὶν ἐξελέσϑαι τῶν ἐξ ᾿Ηλιουπόλεως πάλαι γεγονότων 
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ἱερέων, καὶ τοῦτον αὐτοῖς εἰσηγήσασϑαι μήτε ϑεοὺς 

προσκυνεῖν μήτε τῶν ἐπ᾿ Αἰγύπτῳ ϑρησκευομένων 

ξῴων ἀπέχεσϑαι, πάντα δὲ ϑύειν καὶ κατεσϑίέειν, συν- 

ἄπτεσϑαι ὃὲ μηδενὶ πλὴν τῶν συνομωμοσμένων᾽ 

5 ὅρκοις τε τὸ πλῆϑος ἐνδησάμενον, ἦ μὴν τούτοις ἐμμε- 

νεῖν τοῖς νόμοις, καὶ τειχίδαντα τὴν Αὔαριν, πρὸς 

τὸν βασιλέα πόλεμον ἐξενεγκεῖν. (202) καὶ προστί- 

ϑησιν ὅτι ἔπεμψεν εἰς Ιεροσόλυμα, παρακαλῶν ἐκεί- 

vovg αὐτοῖς συμμαχεῖν. καὶ δώσειν αὐτοῖς τὴν Αὔαριν 

10 ὑπισχνούμενος εἶναι γὰρ αὐτὴν τοῖς ἐκ τῶν TegocoAU- 

ucv ἀφιξομένοις προγονικήν᾽ ἀφ᾽ ἧς δρμωμένους αὐ- 

τοὺς πᾶσαν τὴν Αἴγυπτον καϑέξειν. «268» εἶτα τοὺς 
μὲν ἐπελθεῖν εἴκοσι στρατοῦ μυριάσι λέγει, τὸν δὲ 

. βασιλέα τῶν Αἰγυπτίων ᾿Δμένωφιν, οὐκ οἰόμενον δεῖν 

15 ϑεομαχεῖν, εἰς τὴν Αἰθιοπίαν εὐθὺς ἀποδρᾶναι. τὸν 

δ᾽ ἅπιν καί τινα τῶν ἄλλων ἱερῶν fev παρατεϑει- 
κέναι τοῖς ἱερεῦσι, διαφυλάττεσϑαι κελεύσαντα. (204) 

εἶτα τοὺς "legoGoAvuírag ἐπελϑόντας τάς τὲ πόλεις 

ἀνιστάναι καὶ τὰ ἱερὰ κατακαίειν καὶ τοὺς ἱερέας ἀπο- 

80 σφάττειν, ὅλως τὲ μηδεμιᾶς ἀπέχεσθαι παρανομίας 

(μηδ᾽ ὠμότητος. «26D» ὁ δὲ τὴν πολιτείαν καὶ τοὺς 

νόμους αὐτοῖς καταβαλόμενος ἱερεύς. φησίν, ἦν τὸ 

γένος Ἡλιοπολίτης. ὄνομα δ᾽ Ὀσαρσὶφ ἀπὸ τοῦ ἐν 

Ἡλιουπόλει ϑεοῦ Ὀσίρεως᾽ μεταϑέμενος δὲ Μωυσῆν 

95 αὑτὸν προσηγόρευσεν. (200) τρισκαιδεκάτῳ δέ φησιν 

ἔτει τὸν ᾿ἀμένωφιν (τοσοῦτον γὰρ αὐτῷ χρόνον εἶναι 
τῆς ἐχπτώσεως πεπρωμένον) ἐξ Αἰϑιοπίας ἐπελϑόντα 

μετὰ πολλῆς στρατιᾶς, καὶ συμβαλόντα τοῖς ποιμέσι 

“καὶ τοῖς μιαροῖς, νικῆσαί, τε τῇ μάχῃ καὶ κτεῖναι πολ- 
80 λοὺς ἐπιδιώξαντα μέχρι τῶν τῆς Συρίας ὅρων. 

(261» ἐν τούτοις πάλιν οὐ συνίησιν ἀπιϑάνως 29 
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ψευδόμενος. οἵ γὰρ λεπροὶ καὶ τὸ μετ᾽ αὐτῶν πλῆ- 

ϑος εἰ καὶ πρότερον ὠργίζοντο τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς 

τὰ περὶ αὐτοὺς πεποιηκόσι κατὰ [τὲ] τὴν τοῦ μάντεως 

προαγόρευσιν, ἀλλ᾽ ὅτε τῶν λιϑοτομιῶν ἐξῆλθον καὶ 

πόλιν παρ᾽ αὐτοῦ καὶ χώραν ἔλαβον, πάντως ἂν ἐγε- 

γόνεισαν πραότεροι πρὸς αὐτόν. (2685 εἰ δὲ δὴ κἀκεῖ- 

νον ἐμίσουν, ἰδίᾳ μὲν ἂν αὐτῷ ἐπεβούλευον, οὐκ ἂν 

δὲ πρὸς ἅπαντας ἥραντο πόλεμον, δηλονότι πλείστας 

ἔχοντες συγγενείας, τοσοῦτοί ye τὸ πλῆϑος ὄντες. 

(2695 ὅμως δὲ καὶ τοῖς ἀνθρώποις πολεμεῖν διεγνω- 

κότες οὐκ ἂν πρὸς τοὺς αὑτῶν ϑεοὺς πολεμεῖν ἐτόλμη- 

σαν. οὐδ᾽ ὑπεναντιωτάτους ἔϑεντο νόμους τοῖς πατρίοις 

αὑτῶν καὶ οἷς ἐνετράφησαν. «210» δεῖ δ᾽ ἡμᾶς τῷ 
Μανεϑῶνι χάριν ἔχειν ὅτι ταύτης τῆς παρανομίας οὐχὶ 

τοὺς ἐξ ᾿Ιεροσολύμων ἐλθόντας ἀρχηγοὺς γενέσϑαι 

φησίν. ἀλλ᾽ αὐτοὺς ἐκείνους ὄντας Αἰγυπτίους. καὶ 

τούτων μάλιστα τοὺς ἱερέας ἐπινοῆσαί τε ταῦτα καὶ 

ὁρκωμοτῆσαι τὸ πλῆϑος. (211) ἐκεῖνο μέντοι πῶς 

οὐκ ἄλογον, τῶν μὲν οἰκείων αὐτοῖς καὶ τῶν φίλων 

συναποστῆναι οὐδένα, μηδὲ τοῦ πολέμου τὸν κίνδυνον 

συνάρασϑαι, πέμψαι δὲ τοὺς μιαροὺς εἰς ἱΙεροσόλυμα., 

καὶ τὴν παρ᾽ ἐκείνων ἐπάγεσϑαι συμμαχίαν. «212» 

ποίας αὐτοῖς φιλίας ἢ τίνος αὐτοῖς οἰκειότητος προῦπ- 

ηργμένης; τοὐναντίον γὰρ ἦσαν πολέμιοι καὶ τοῖς 

ἔϑεσι πλεῖστον διέφερον. ὃ δέ φησιν εὐϑὺς ὑπακοῦσαι 

τοῖς ὑπισχνουμένοις ὅτι τὴν Αἴγυπτον καϑέξουσιν, 

ὥσπερ αὐτῶν οὐ σφόδρα τῆς χώρας ἐμπείρως ἐχόντων. 

ἧς βιασϑέντες ἐκπεπτώκασιν. «219» εἰ μὲν οὖν ἀπό- 
ρῶς ἢ κακῶς ἔπραττον. ἴσως ἂν καὶ παρεβάλλοντο᾽ 

πόλιν δὲ κατοικοῦντες εὐδαίμονα καὶ χώραν πολλὴν 
2. 91 χρείττω τῆς Αἰγύπτου καρπούμενοι, διὰ τί ποτ᾽ ἂν 
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ἐχϑροῖς μὲν πάλαι τὰ δὲ σώματα λελωβημένοις, οὗς 

μηδὲ τῶν οἰκείων οὐδεὶς ὑπέμενε. τούτοις ἔμελλον 

παρακινδυνεύσειν βοηϑοῦντες; οὐ γὰρ δή ys τὸν γενη- 

σόμενον προήδεσαν δρασμὸν τοῦ βασιλέως. (214) τοὐ- 

ναντίον γὰρ αὐτὸς εἴρηκεν ὡς ὁ παῖς τοῦ ᾿Ζμενώφιος 

τριάκοντα μυριάδας ἔχων εἰς τὸ Πηλούσιον ὑπηντίαζξεν. 

καὶ τοῦτο μὲν ἤδεισαν πάντως oí παραγιγνόμενοι" τὴν 

δὲ μετάνοιαν αὐτοῦ καὶ τὴν φυγὴν πόϑεν εἰχάξειν 

ἔμελλον; (2155 ἔπειτα κρατήδαντάς φησι τῆς “4ἰγύπτου 

πολλὰ καὶ δεινὰ δρᾶν τοὺς ἐκ τῶν ᾿Ιεροσολύμων ἐπι- 
στρατεύσαντας, καὶ περὶ τούτων ὀνειδίζει καϑάπερ οὐ 

πολεμίους αὐτοῖς ἐπαγαγών, ἢ δέον τοῖς ἔξωϑεν ἐπι- 

κληϑεῖσιν ἐγκαλεῖν, ὁπότε ταῦτα πρὸ τῆς ἐκείνων 

ἀφίξεως ἔπραττον. καὶ πράξειν ὠμωμόκεσαν οἵ τὸ γέ- 

voe Αἰγύπτιοι. (216. ἀλλὰ καὶ χρόνοις ὕστερον ᾽4μέ- 

vogug ἐπελϑὼν ἐνίκησε μάχῃ, καὶ κτείνων τοὺς πολε- 

uéove μέχρι τῆς Συρίας ἤλασεν. οὕτω γὰρ παντάπασίν 

ἐστιν ἡ Αἴγυπτος τοῖς ὁποϑενδηποτοῦν ἐπιοῦσιν εὐάλω- 

τος᾽ (211) καὶ οἱ τότε πολέμῳ κρατοῦντες αὐτήν, Civ 

πυνϑανόμενοι τὸν ᾿Δμένωφιν, οὔτε τὰς ἐκ τῆς Αἰϑιο- 
πίας ἐμβολὰς ὠχύρωσαν. πολλὴν εἰς τοῦτο παρασκευὴν 

ἔχοντες. οὔτε τὴν ἄλλην ἡτοίμασαν δύναμιν. “ὃ δὲ 

καὶ μέχρι τῆς Συρίας ἀναιρῶν᾽ φησίν “αὐτοὺς ἠκο- 

λούϑησε διὰ τῆς ψάμμου τῆς ἀνύδρου. δηλονότι οὐ 

ῥάδιον (ὃν) ἀμαχεὶ στρατοπέδῳ διελθεῖν. 
(918» κατὰ μὲν οὖν τὸν Μανεϑῶνα οὔτ᾽ ἐκ τῆς 

Αἰγύπτου τὸ γένος ἡμῶν ἐστιν οὔτε τῶν ἐκεῖϑέν τινες 

ἀνεμίχϑησαν᾽" τῶν γὰρ λεπρῶν καὶ νοσούντων πολλοὺς μὲν 

"εἰκὸς ἐν ταῖς λυϑοτομέίαις ἀποθανεῖν, πολὺν χρόνον ἐκεῖ 

γενομένους καὶ κακοπαϑοῦντας, πολλοὺς δ᾽ ἐν ταῖς μετὰ 

ταῦτα μάχαις, πλείστους δ᾽ ἐν τῇ τελευταίᾳ καὶ τῇ φυγῇ. 

80 
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(219) λοιπόν μοι πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν περὶ Movaéog. 

τοῦτον δὲ τὸν ἄνδρα ϑαυμαστὸν μὲν Αἰγύπτιοι καὶ 

ϑεῖον νομίζουσι, βούλονται δὲ προσποιεῖν αὑτοῖς μετὰ 

βλασφημίας ἀπιϑάνου, λέγοντες ᾿Ηλιοπολίτην εἶναι 

τῶν ἐκεῖϑεν ἱερέων ἕνα, διὰ τὴν λέπραν συνεξεληλα- 

μένον. «280) δεώινυται δ᾽ ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς óxvo- 

καίδεκα σὺν τοῖς πεντακοσίοις πρότερον ἔτεσι γεγονὼς 

καὶ τοὺς ἡμετέρους ἐξαγαγὼν ἐκ τῆς Αἰγύπτου πατέρας 

εἰς τὴν χώραν τὴν νῦν oixovuévqv ὑφ᾽ ἡμῶν. (281) 

ὅτε δ᾽ οὐδὲ συμφορᾷ τινι τοιαύτῃ περὶ τὸ σῶμα κεχρη- 

μένος ἦν, ἐκ τῶν λεγομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ δῆλός ἐστι. 

τοῖς γὰρ λεπρῶσιν ἀπείρηκε μήτε μένειν ἐν πόλει μήτ᾽ 

ἐν κώμῃ κατοικεῖν, ἀλλὰ μόνους περιπατεῖν κατεσχι- 

δσμένους τὰ ἱμάτια καὶ τὸν ἁψάμενον αὐτῶν ἢ ὁμώ- 

ροφον γενόμενον οὐ καϑαρὸν ἡγεῖται. (282) καὶ μὴν 

κἂν ϑεραπευϑῇ τὸ νόσημα καὶ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀπο- 

λάβῃ, προείρηκέ τινας ἁγνείας, καϑαρμοὺς πηγαίων 

ὑδάτων λουτροῖς καὶ ξυρήσεις πάσης τριχός. πολλάς 

τὲ κελεύει χαὶ παντοίας ἐπιτελέσδαντα ϑυσίας τότε 

παρελϑεῖν εἰς τὴν ἱερὰν πόλιν. (285) καίτοι vobvav- 

τίον εἰκὸς ἦν προνοίᾳ τινὶ καὶ φιλανθρωπίᾳ χρήσασϑαι 
τὸν ἐν τῇ συμφορᾷ ταύτῃ γεγονότα πρὸς τοὺς ὁμοίως 

αὐτῷ δυστυχήσαντας. (284) οὐ μόνον δὲ περὶ τῶν 

λεπρῶν οὕτως ἐνομοϑέτησεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς καὶ τὸ 

βραχύτατόν τι τοῦ σώματος ἠκρωτηριασμένοις ἱερᾶσϑαι 

συγκεχώρηκεν, ἀλλ᾽ εἰ καὶ μεταξύ τις ἱερώμενος τοι- 

αὐτῃ χρήσαιτο συμφορᾷ, τὴν τιμὴν αὐτὸν ἀφείλετο. 

(285) πῶς οὖν εἰκὸς ἐκεῖνον ταῦτα νομοϑετεῖν ἢ τοὺς 

ἀπὸ τοιούτων συμφορῶν συνειλεγμένους προσέσϑαι 

καϑ' ἑαυτῶν, εἰς ὄνειδός τε καὶ βλάβην νόμους συν- 

τιϑεμένους; (280) ἀλλὰ μὴν καὶ τοὔνομα λίαν ἀπι- 
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ϑάνως μετατέϑεικεν. ᾿ Ὀσαρσίφ᾽ γάρ φησιν 'éxa- 

λεῖτο.᾽ τοῦτο μὲν οὖν εἰς τὴν μετάϑεσιν οὐκ ἐναρμό- 

ἕξει, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ὄνομα δηλοῖ τὸν ἐκ τοῦ ὕδατος 

σωθέντα [Μωυσῆν] τὸ γὰρ ὕδωρ o( Αἰγύπτοι uU 

5 καλοῦσιν. 

(281) ἱκανῶς οὖν γεγονέναι νομίξω κατάδηλον 

ὅτε Μανεϑών, ἕως μὲν ἠκολούϑει ταῖς ἀρχαίαις ἀνα- 

γραφαῖς, οὐ πολὺ τῆς ἀληϑείας διημάρτανεν, ἐπὶ δὲ 

τοὺς ἀδεσπότους μύϑους τραπόμενος ἢ συνέϑηκεν αὐ- 

τὸ τοὺς ἀπιϑάνως ἤ τισι τῶν πρὸς ἀπέχϑειαν εἰρηκότων 
ἐπίστευσεν. 

(2885 μετὰ τοῦτον ἐξετάσαι βούλομαι Χαιρήμονα. 

καὶ γὰρ οὗτος Αἰγυπτιακὴν φάσκων ἱστορίαν συγγρά- 

φειν, καὶ προϑεὶς ταὐτὸ ὄνομα τοῦ βασιλέως ὅπερ ὃ 

i5 Μανεϑών, "Auévoqu, καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ '"Pxuécoqv, 

(2895 φησὶν ὅτι κατὰ τοὺς ὕπνους ἡ Ἶσις ἐφάνη τῷ 

᾿“μενώφει. μεμφομένη αὐτὸν ὅτι τὸ ἱερὸν αὐτῆς ἐν 

τῷ πολέμῳ κατέσκαπται. Φριτιφάντην δ᾽ ἱερογραμμα- 

τέα φάναι, ἐὰν τῶν τοὺς μολυσμοὺς ἐχόντων ἀνδρῶν 

20 χαϑήρῃ τὴν Αἴγυπτον. παύσεσϑαι τῆς πτοίας αὐτόν. 

(290) ἐπιλέξαντα δὲ τῶν ἐπισινῶν μυριάδας εἴκοσι 

πέντε ἐχβαλεῖν. ἡγεῖσϑαι δ᾽ αὐτῶν γραμματέας Mov- 

σῆν τε καὶ ᾿Ιώσηπον. καὶ τοῦτον ἱερογραμματέα" 

Αἰγύπτια δ᾽ αὐτοῖς ὀνόματα εἶναι, τῷ μὲν Μωυσεῖ 
»5 Τισιϑέν, τῷ δὲ ᾿Ιωσήπῳ Πετεσήφ. «291» τούτους δ᾽ 

εἰς Πηλούσιον ἐλϑεῖν καὶ ἐπιτυχεῖν μυριάσι τριάκοντα 

ὀχτὼ καταλελειμμέναις ὑπὸ τοῦ ᾿Δμενώφιος, ἃς οὐ 

ϑέλειν εἰς τὴν Αἴγυπτον διακομίζειν" οἷς φιλίαν συν- 

ϑεμένους ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον στρατεῦσαι. (29025 τὸν 

80 δὲ ᾿“μένωφιν οὐχ ὑπομείναντα τὴν ἔφοδον αὐτῶν εἰς 

“ἰϑιοπίαν φυγεῖν, καταλιπόντα τὴν γυναῖκα ἔγκυον, 

32 
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ἣν κρυπτομένην ἔν τισι σπηλαίοις τεκεῖν παῖδα ὄνομα 

"Pau£oeqv, ὃν ἀνδρωθέντα ἐκδιῶξαι τοὺς ᾿Ιουδαίους 

εἰς τὴν Συρίαν, ὄντας περὶ εἴκοσι μυριάδας. καὶ τὸν 

πατέρα ᾿Δμένωφιν ἐκ τῆς Αἰϑιοπίας καταδέξασϑαι. 

(2935 καὶ ταῦτα μὲν ὁ Χαιρήμων. οἶμαι δ᾽ αὐτόϑεν 

φανερὰν εἶναι ἐκ τῶν εἰρημένων τὴν ἀμφοῖν ψευδὸο- 

λογέαν. ἀληϑείας μὲν γάρ τινος ὑποκειμένης ἀδύνατον 

ἦν διαφωνεῖν ἐπὶ τοσοῦτον" οἵ δὲ τὰ ψευδῆ συντιϑέν- 
τὲς οὐχ ἑτέροις σύμφωνα γράφουσι, ἀλλ᾽ αὑτοῖς τὰ 

δόξαντα πλάττουσιν. (2945 ἐκεῖνος μὲν οὖν ἐπιϑυμίαν 

τοῦ βασιλέως ἵνα τοὺς ϑεοὺς ἴδῃ φησὶν ἀρχὴν γενέ- 

σϑαι τῆς τῶν μιαρῶν ἐκβολῆς, ὁ δὲ Χαιρήμων ἴδιον 

ὡς τῆς Ἴσιδος ἐνύπνιον συντέϑεικεν. 4295» κἀκεῖνος 

μὲν ᾿Δμένωφιν εἶναι λέγει τὸν προειπόντα τῷ βασιλεῖ 

τὸν καϑαρμόν, οὗτος δὲ Φριτιφάντην. ὁ δὲ δὴ τοῦ 
πλήϑους ἀριϑμὸς καὶ σφόδρα σύνεγγυς, ὀκτὼ μὲν μυ- 

ριάδας ἐκείνου λέγοντος, τούτου δὲ πέντε πρὸς ταῖς 

εἴκοσιν. «296» ἔτι τοίνυν ὃ uiv Μανεϑὼν πρότερον 

εἰς τὰς λιϑοτομίας τοὺς μιαροὺς ἐμβαλών, εἶτ᾽ αὐτοῖς 

τὴν Δὔαριν δοὺς ἐγκατοικεῖν καὶ τὰ πρὸς τοὺς ἄλλους 

“Αἰγυπτίους ἐκπολεμώσας, τότε φησὶν ἐπικαλέσασϑαι τὴν 

παρὰ τῶν ἹἹεροσολυμιτῶν αὐτοὺς ἐπικουρίαν: «29» 

ὁ ὃὲ Χαιρήμων ἀπαλλαττομένους ἐκ τῆς Αἰγύπτου 

περὶ Πηλούσιον εὑρεῖν ὀκτὼ καὶ τριάκοντα μυριάδας 

ἀνθρώπων καταλελειμμένας ὑπὸ τοῦ ᾿“μενώφιος. καὶ 

μετ᾽ ἐκείνων πάλιν εἰς τὴν Αἴγυπτον ἐμβαλεῖν. φυγεῖν 

0& τὸν ᾿“μένωφιν εἰς τὴν Αἰϑιοπίαν. (298) τὸ δὲ δὴ 

γενναιότατον. οὐδὲ τίνες ἢ πόϑεν ἦσαν αἷ τοσαῦται τοῦ 
στρατοῦ μυριάδες εἴρηκεν, εἴτε Αἰγύπτιοι τὸ γένος εἴτ᾽ 

ἔξωϑεν ἥκοντες. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν αἰτίαν διεσάφησε δι᾽ 

ἣν αὐτοὺς ὃ βασιλεὺς εἰς τὴν Αἴγυπτον ἀγαγεῖν οὐκ 

20 
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ἠθέλησεν, ὃ περὶ τῶν λεπρῶν τὸ τῆς Ἴσιδος ἐνύπνιον 

συμπλάσας. (29905 τῷ δὲ Μωυσεῖ καὶ τὸν ᾿Ιώσηπον 

ὁ Χαιρήμων, ὡς ἐν ταὐτῷ χρόνῳ συνεξεληλαμένον, 

προστέϑεικεν, τὸν πρὸ Μωυδσέος πρεσβύτερον τέτταρσι 

γενεαῖς τετελευτηκότα, ὧν ἐστιν ἔτη σχεδὸν ἑβδομή- 
κοντα καὶ éxavóv. 49300» ἀλλὰ μὴν ὁ Ῥαμέσσης ὃ 

τοῦ ᾿Δμενώφιος υἱὸς κατὰ μὲν τὸν Μανεϑῶνα vsavíag 

συμπολεμεῖ τῷ πατρὶ καὶ συνεχπίπτει φυγὼν εἰς τὴν 

Αἰϑιοπίαν, οὗτος δὲ πεποίηκεν αὐτὸν μετὰ τὴν τοῦ 
10 πατρὸς τελευτὴν ἐν σπηλαίῳ τινὶ γεγενημένον, καὶ 

μετὰ ταῦτα νικῶντα μάχῃ καὶ τοὺς ᾿Ιουδαίους εἰς 

Συρίαν ἐξελαύνοντα τὸν ἀριϑμὸν ὄντας περὶ μυριάδας 

εἴκοσιν. (801) ὦ τῆς εὐχερείας οὔτε γὰρ πρότερον 

οἵτινες ἦσαν oí τριάκοντα καὶ ὀκτὼ μυριάδες εἶπεν, 
ιῷ οὔτε πῶς αἵ τετταράχοντα καὶ τρεῖς διεφϑάρησαν, 

πότερον ἐν τῇ μάχῃ κατέπεσον ἢ πρὸς τὸν Ῥαμέσσην 

μετεβάλοντο. 4302» τὸ δὲ δὴ ϑαυμασιώτατον, οὐδὲ 

τίνας καλεῖ τοὺς ᾿Ιουδαίους δυνατόν ἐστι παρ᾽ αὐτοῦ 

μαϑεῖν, ἢ ποτέροις αὐτῶν τίϑεται ταύτην τὴν προση- 

90 γορέαν, ταῖς εἴκοσι πέντε μυριάσι τῶν λεπρῶν ἢ ταῖς 

ὀχτὼ καὶ τριάκοντα ταῖς περὶ τὸ Πηλούσιον. (808) 

ἀλλὰ γὰρ εὔηϑες ἴσως ἂν εἴη διὰ πλειόνων ἐλέγχειν 

τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτῶν ἐληλεγμένους᾽ τὸ γὰρ ὑπ᾽ ἄλλων 
ἦν μετριώτερον. 

(3045 ἐπεισάξω ὃὲ τούτοις “υσέίέμαχον, εἰληφότα 

μὲν τὴν αὐτὴν τοῖς προειρημένοις ὑπόϑεσιν τοῦ ψεύ- 

ματος περὶ τῶν λεπρῶν καὶ λελωβημένων, ὑπερπεπαι- 

κότα δὲ τὴν ἐκείνων ἀπιϑανότητα τοῖς πλάσμασι. διὸ 

x«i δῆλός ἐστι συντεϑεικὼς κατὰ πολλὴν ἀπέχϑειαν. 

30 (905) λέγει γὰρ ἐπὶ Βοκχόρεως τοῦ Αἰγυπτίων βασι- 

λέως τὸν λαὸν τῶν ᾿Ιουδαίων, λεπροὺς ὄντας καὶ 

e 
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vogove καὶ ἄλλα νοσήματά τινα ἔχοντας. εἰς τὰ ἱερὰ 

καταφυγόντας μεταιτεῖν τροφήν, παμπόλλων δ᾽ ἀν- 

ϑρώπων νοσηλξίᾳ περιπεσόντων ἀκαρπίαν ἐν τῇ Ai- 

γύπτῳ γενέσθαι. 806») Βόκχχοριν δέ, τὸν τῶν 

«Αἰγυπτίων βασιλέα, εἰς "Auucvoo πέμψαι περὶ τῆς 

ἀκαρπίας τοὺς μαντευσομένους᾽ τὸν ϑεὸν δ᾽ εἰπεῖν 

τὰ ἱερὰ καϑῆραι ἀπ᾿ ἀνθρώπων ἀνάγνων καὶ δυσσε- 

βῶν, ἐκβαλόντα αὐτοὺς ἐκ τῶν ἱερῶν εἰς τόπους ἐρή- 

μους, τοὺς δὲ ψωροὺς καὶ λεπροὺς βυϑίσαι ὡς τοῦ 

ἡλίου ἀγανακτοῦντος ἐπὶ τῇ τούτων ζωῇ, καὶ τὰ ἱερὰ 

ἁγνίσαι, καὶ οὕτω τὴν γῆν καρποφορήσειν. (901) τὸν 

ὃὲ Βόκχχοριν τοὺς χρησμοὺς λαβόντα, τούς τε ἱερεῖς 

J ἢ 

καὶ ἐπιβωμίτας προσκαλεσάμενον, κελεῦσαι ἐπιλογὴν 

ποιησαμένους τῶν ἀκαϑάρτων τοῖς στρατιώταις τού- 

τους παραδοῦναι κατάξειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον, τοὺς 

δὲ λεπροὺς εἰς μολιβδένους χάρτας ἐνδήσαντας, ἵνα 

καϑῶσιν εἰς τὸ πέλαγος. (808) βυϑισϑέντων δὲ τῶν 
λεπρῶν καὶ ψωρῶν τοὺς ἄλλους συναϑροισϑέντας εἰς 

τόπους ἐρήμους ἐκτεϑῆναι ἐπ’ ἀπωλείᾳ συναχϑέντας 

0à βουλεύσασϑαι περὶ αὑτῶν, νυκτὸς δ᾽ ἐπιγενομένης 

πῦρ καὶ λύχνους καύσαντας φυλάττειν ἑαυτούς, τήν 

T ἐπιοῦσαν νύκτα νηστεύσαντας ἵλάσκεσϑαι τοὺς ϑεοὺς 

περὶ τοῦ σῶσαι αὐτούς. «9095 τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ 
“Μωυσῆν τινα συμβουλεῦσαι αὐτοῖς παραβαλλομένους 

ucav δδὸν τέμνειν, ἄχρι ἂν ἔλϑωσιν εἰς τόπους oixov- 

μένους, παρακελεύσασϑαί τ᾽ αὐτοῖς μήτ᾽ ἀνθρώπων 

τινὶ εὐνοήσειν μηδ᾽ ἄριστα συμβουλεύσειν ἀλλὰ τὰ 

χείρονα, ϑεῶν δὲ ναοὺς καὶ βωμούς, οἷς ἂν περι- 

τύχωσιν, ἀνατρέπειν. «910» συναινεσάντων δὲ τῶν 

20 . 

ἄλλων, τὰ δοχϑέντα ποιοῦντας διὰ τῆς ἐρήμου πὸο- 80 

ρεύεσϑαι, ἱκανῶς δ᾽ ὀχληϑέντας ἐλϑεῖν εἰς τὴν οἰκου- 



AOLOZ IIPOTEPOZ 239 

μένην χώραν, καὶ τούς τ᾿ ἀνθρώπους ὑβρίζοντας καὶ 

τὰ ἱερὰ συλῶντας καὶ ἐμπρήσαντας ἐλθεῖν εἰς τὴν 

νῦν Ἰουδαίαν προσαγορευομένην. χτίέσαντας δὲ πόλιν 

ἐνταῦϑα κατοικεῖν. «4911» τὸ δὲ ἄστυ τοῦτο '"legó- 

συλα ἀπὸ τῆς ἐκείνων διαϑέσεως ὠνομάσϑαι" ὕστερον 

δ᾽ αὐτοὺς ἐπικρατήσαντας χρόνῳ διαλλάξαι τὴν Óvoua- 

σίαν πρὸς τὸ μὴ ὀνειδίξεσϑαι, καὶ τήν τε πόλιν 'Isgo- 

σόλυμα καὶ αὑτοὺς ἱΙεροσολυμίτας προσαγορεύεσθαι. 

(812) οὗτος οὐδὲ τὸν αὐτὸν ἐκείνοις εὗρεν εἰπεῖν 

10 βασιλέα, καινότερον δ᾽ ὄνομα συντέϑεικεν, καὶ παρεὶς 
ἐνύπνιον καὶ προφήτην Αἰγύπτιον, εἰς ᾿ἄμμωνος ἀπε- 

λήλυϑε περὶ τῶν ψωρῶν καὶ λεπρῶν χρησμὸν οἴσων. 

(3135 φησὶ γὰρ εἰς τὰ ἱερὰ συλλέγεσϑαι πλῆϑος lov- 

δαίων, ἄρά γε τοῦτο τοῖς λεπροῖς ὄνομα 9éusvog, ἢ 

i μόνων τῶν ᾿Ιουδαίων τοῖς νοσήμασι περιπεσόντων 

λέγει γὰρ “δ λαὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. (3145 ὃ ποῖος: 

ἔπηλυς, ἢ τὸ γένος ἐγχώριος; διὰ τί τοίνυν Αἰγυπτίους 

αὐτοὺς ὄντας ᾿Ιουδαίους καλεῖς; εἰ δὲ ξένοι. διὰ τί 

πόϑεν οὐ λέγεις; πῶς δέ, τοῦ βασιλέως πολλοὺς μὲν 
so αὐτῶν βυϑίσαντος εἰς τὴν ϑάλατταν., τοὺς δὲ λοιποὺς 

εἰς ἐρήμους τόπους ἐχβαλόντος, τοσοῦτοι τὸ πλῆϑος 

ὑπελείφϑησαν; (9105 ἢ τίνα τρόπον διεξῆλϑον μὲν 

τὴν ἔρημον, ἐκράτησαν δὲ τῆς χώρας ἧς νῦν κατοι- 

κοῦμεν, ἔκτισαν δὲ καὶ πόλιν καὶ νεὼν ὠχοδομήσαντο 

25 πᾶσι περιβόητον; 8160) ἐχρῆν δὲ xol περὶ τοῦ νομο- 

ϑέτου μὴ μόνον εἰπεῖν τοὔνομα, δηλῶσαι δὲ καὶ τὸ 

γένος ὅστις ἦν καὶ τίνων. διὰ τέ δὲ τοιούτους [àv] 

αὐτοῖς ἐπεχείρησε τιϑέναι νόμους περὶ ϑεῶν καὶ τῆς 

πρὸς ἀνθρώπους ἀδικίας κατὰ τὴν πορείαν; «911» 

80 εἴτε γὰρ Αἰγύπτιοι τὸ γένος ἦσαν, οὐκ ἂν ἐκ τῶν 
πατρίων ἐθῶν οὕτω ῥαδίως μετεβάλοντο" εἴτ᾽ ἀλλα- 
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χόϑεν ἦσαν, πάντως τινὲς ὑπῆρχον αὐτοῖς νόμοι διὰ 

μακρᾶς συνηϑείας πεφυλαγμένοι. {8185 εἰ μὲν οὖν 

περὶ τῶν ἐξελασάντων αὐτοὺς ὥμοσαν μηδέποτ᾽ εὐνο- 

ήσειν. λόγον εἶχεν εἰχότα᾽ πᾶσι δὲ πόλεμον ἀνϑρώ- 

ποις ἀκήρυκτον ἄρασϑαι τούτους. εἴπερ ἔπραττον ὡς 

αὐτὸς λέγει κακῶς, παρὰ πάντων βοηϑείας δεομένους, 

ἄνοιαν οὐκ ἐκείνων ἀλλὰ τοῦ ψευδομένου πάνυ πολ- 

λὴν παρίστησιν, ὅς γε καὶ τοὔνομα ϑέσϑαι τῇ πόλει 

ἀπὸ τῆς ἱεροσυλίας αὐτοὺς ἐτόλμησεν εἰπεῖν, τοῦτο 

δὲ μετὰ ταῦτα παρατρέψαι. (819) δῆλον γὰρ ὅτι 

τοῖς μὲν ὕστερον γενομένοις αἰσχύνην τοὔνομα καὶ 

υἵσος ἔφερεν, αὐτοὶ δ᾽ οἱ xvífovrsg τὴν πόλιν κοσμή- 

σειν αὑτοὺς ὑπελάμβανον οὕτως ὀνομάσαντες. ὃ δὲ 

γενναῖος ὑπὸ πολλῆς τῆς τοῦ λοιδορεῖν ἀκρασίας οὐ 

συνῆκεν ὅτι ἱεροσυλεῖν οὐ κατὰ τὴν αὐτὴν φωνὴν 

Ιουδαῖοι τοῖς Ἕλλησιν ὀνομάξομεν. (3205 τί ἂν 
οὖν ἔτι πλείω τις λέγοι Ae τὸν ψευδόμενον οὕτως 
ἀναισχύντως: 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ σύμμετρον ἤδη τὸ βιβλίον εἴληφε μέ- 

γεϑος, ἑτέραν ποιησάμενος ἀρχὴν τὰ λοιπὰ τῶν εἰς 

τὸ προκείμενον πειράσομαι προσαποδοῦναι. 

μι 5 

20 
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(1» Διὰ μὲν οὖν τοῦ προτέρου βιβλίου, τιμιώτατέ 
uo, ᾿Επαφρόδιτε, περί τε τῆς ἀρχαιότητος ἡμῶν ἐπέ- 

δειξα, τοῖς Φοινίκων καὶ Χαλδαίων καὶ Αἰγυπτίων 

5 γράμμασι πιστωσάμενος τὴν ἀλήϑειαν καὶ πολλοὺς 

τῶν Ἑλλήνων συγγραφεῖς παρασχόμενος μάρτυρας, 

τήν T ἀντίρρησιν ἐποιησάμην πρὺς Μανεϑῶνα καὶ 

Χαιρήμονα καί τινας ἑἕτέρους᾽ (2» ἄρξομαι δὲ νῦν 

τοὺς ὑπολειπομένους τῶν γεγραφότων τι καϑ' ἡμῶν 

10 ἐλέγχειν. καίτοι περὶ τῆς πρὸς move τὸν γραμμα- 

τικὸν ἀντιρρήσεως ἐπῆλϑέ μοι διαπορεῖν εἰ χρὴ σπου- 

δάσαι᾽ (ὃ) τὰ μὲν γάρ ἐστι τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγραμ- 

μένων τοῖς ὑπ᾽ ἄλλων εἰρημένοις ὅμοια, τὰ δὲ λέαν 

ψυχρῶς προστέϑεικεν, τὰ πλεῖστα “δὲ βωμολοχίαν ἔχει 

15 χαὶ πολλήν, εἰ δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν, ἀπαιδευσίαν, ὡς 

ἂν ὑπ᾽ ἀνθρώπου συγκείμενα καὶ φαύλου τὸν τρόπον 
καὶ παρὰ πάντα τὸν βίον ὀχλαγωγοῦ γεγονότος. «45 

ἐπεὶ δ᾽ οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὴν ἄνοιαν ὑπὸ 

τῶν τοιούτων ἁλίσκονται λόγων μᾶλλον ἢ τῶν μετά 

0 τίνος σπουδῆς γεγραμμένων, καὶ χαίρουσι μὲν ταῖς 

λοιδορίαις ἄχϑονταν δὲ τοῖς ἐπαίνοις, ἀναγκαῖον ἡγη- 

σάμην εἶναι μηδὲ τοῦτον ἀνεξέταστον καταλιπεῖν, 
κατηγορίαν ἡμῶν ἄντικρυς ὡς ἐν δίκῃ γεγραφότα" 

«ὃ» καὶ γὰρ. αὖ κἀκεῖνο τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις ὁρῶ 
35 παραχολουϑοῦν, τὸ λίαν ἐφήδεσϑαι ὅταν τις ἀρξά- 

IosePHus. VI. 16 
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μένος βλασφημεῖν ἕτερον αὐτὸς ἐλέγχηται περὶ τῶν 

αὐτῷ προσόντων κακῶν. «0» ἔστι μὲν οὖν οὐ ῥά- 

ὃιον αὐτοῦ διελθεῖν τὸν λόγον, οὐδὲ σαφῶς γνῶναι 

τί λέγειν βούλεται. σχεδὸν δ᾽ ὡς ἐν πολλῇ ταραχῇ 
καὶ ψευσμάτων συγχύσει, τὰ μὲν εἰς τὴν ὁμοίαν ἰδέαν 

πίπτει τοῖς προεξητασμένοις, περὶ τῆς ἐξ Αἰγύπτου 

τῶν ἡμετέρων προγόνων μεταναστάσεως, τὰ δ᾽ ἐστὶ 

κατηγορία τῶν ἐν ᾿Δ4λεξανδρείᾳ κατοικούντων Ἰου- 
δαίων. «1. τρέτον δ᾽ ἐπὶ τούτοις μέμικται περὶ τῆς 

ἁγιστείας τῆς κατὰ τὸ ἱερὸν ἡμῶν καὶ τῶν ἄλλων 

νομίμων κατηγορία. 

(8,95) ὅτε μὲν οὖν οὔτ᾽ Αἰγύπτιοι τὸ γένος ἦσαν 
ἡμῶν οἵ πατέρες. οὔτε διὰ λύμην σωμάτων ἢ τοιαύ- 

τας ἄλλας συμφοράς τινας ἐκεῖϑεν ἐξηλάϑησαν, οὐ 

μόνον μετρίως ἀλλὰ καὶ πέρα τοῦ συμμέτρου προ- 

αποδεδεῖχϑαι νομίζω: περὶ ὧν δὲ προστίϑησιν ὁ 
"Axíov ἐπιμνησϑήσομαι συντόμως. «10» φησὶ γὰρ 

ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Αἰγυπτιακῶν τάδε. “Μωυσῆς. ὡς 

ἤκουσα παρὰ τῶν πρεσβυτέρων τῶν Αἰγυπτίων. ἦν 
᾿Ηλιοπολίτης. ὃς πατρίοις ἔϑεσι κατηγγυημένος αἱ- 

ϑρίους προσευχὰς ἀνῆγεν εἰς οἵους εἶχεν ἡ πόλις 
περιβόλους. πρὸς ἀφηλιώτην δὲ πάσας ἀπέστρεφεν" 

ὧδε γὰρ καὶ ᾿Ηλίου κεῖται πόλις. «11» ἀντὶ δὲ ὀβε- 

λῶν ἔστησε κίονας, ὑφ᾽ οἷς ἦν ἐκτύπωμα σκάφη, σκιὰ 

δ᾽ ἀνδρὸς ἐπ᾽ αὐτὴν διακειμένη, ὡς ὃν ἐν αἰϑέρι, 
τοῦτον ἀεὶ τὸν δρόμον ἡλίῳ συμπεριπολεῖ. «12) 

τοιαύτη μέν τις ἡ ϑαυμαστὴ τοῦ γραμματικοῦ φράσις, 

τὸ δὲ ψεῦσμα λόγων οὐ δεόμενον ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἔργων 

περιφανές. οὔτε γὰρ αὐτὸς Μωυσῆς, ὅτε τὴν πρώ- 

την σκηνὴν τῷ ϑεῷ κατεσχεύασεν, οὐδὲν ἐκτύπωμα 

τοιοῦτον εἰς αὐτὴν ἐνέϑηκεν, οὐδὲ ποιεῖν τοῖς ἔπειτα 

μ᾿ 5 

80 
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προσέταξεν" ὅ τὲ μετὰ ταῦτα κατασχευάσας τὸν ναὸν 

τὸν ἐν ᾿Ιεροσολύμοις Σολομὼν πάσης ἀπέσχετο τοιαύ- 

τῆς περιεργίας οἵαν συμπέπλακεν ᾿4πίων. {1385 ἀκοῦ- 

σαι δέ φησι τῶν προσβυτέρων ὅτι Μωυσῆς ἦν Ἡλιο- 
πολίτης, δηλονότι νεώτερος μὲν ὧν αὐτός. ἐκείνοις δὲ 

πιστεύσας τοῖς διὰ τὴν ἡλικίαν ἐπισταμένοις αὐτὸν 

καὶ συγγενομένοις. X14» καὶ περὶ μὲν Ὁμήρου τοῦ 

ποιητοῦ. γραμματικὸς ὧν αὐτὸς οὐκ ἂν ἔχοι τίς αὐ- 

τοῦ πατρίς ἐστι διαβεβαιωσάμενος εἰπεῖν, οὐδὲ περὶ᾽ 

10 Πυϑαγόρου μόνον οὐκ ἐχϑὲς καὶ πρῴην γεγονότος" 

περὶ δὲ Μωυσέος, τοσούτῳ πλήϑει προάγοντος ἐκεί- 

νους ἐτῶν, οὕτως ἀποφαίνεται ῥαδίως πιστεύων xoi, 

πρεσβυτέρων, ὡς δῆλός ἐστι καταψευσάμενος. «15» 

τὰ δὲ δὴ τῶν χρόνων ἐν οἷς φησι τὸν Μωυσῆν ἐξα- 

15 γαγεῖν τοὺς λεπρῶντας καὶ τυφλοὺς καὶ τὰς βάσεις 

πεπηρωμένους. σφόδρα δὴ τοῖς πρὸ αὐτοῦ συμπεφώ- 

vqxsv, ὡς οἶμαι, ὃ γραμματικὸς ὃ ἀκριβής. «16» 

Μανεϑὼν μὲν γὰρ κατὰ τὴν Τεϑμώσιος βασιλείαν 

ἀπαλλαγῆναί φησιν ἐξ Αἰγύπτου τοὺς ᾿Ιουδαίους, πρὸ 

90 ἐτῶν τριακοσίων ἐνενήκοντα τριῶν τῆς εἰς '"Aoyoc 
Δαναοῦ φυγῆς. “υσίμαχος δὲ κατὰ Βόκχοριν τὸν 

βασιλέα, τουτέστι πρὸ ἐτῶν χιλίων ἑπτακοσίων, Μό- 

λων δὲ χαὶ ἄλλοι τινὲς ὡς αὐτοῖς ἔδοξεν: (411) ὁ δέ 

ys πάντων πιστότατος ᾿Ζπίων ὡρίσατο τὴν ἔξοδον 

ο5 ἀκριβῶς. κατὰ τὴν ἑβδόμην ὀλυμπιάδα. καὶ ταύτης 

ἔτος εἶναι πρῶτον ἐν ᾧ, φησί, Καρχηδόνα - Φοίνικες 
ἔχτισαν. τοῦτο δὲ πάντως προσέϑηκε, τὸ Καρχηδόνα, 

τεχμήριον οἰόμενος αὑτῷ γενέσϑαι τῆς ἀληϑείας ἐν- 

᾿αἀργέστατον᾽ οὐ συνῆχε δὲ καϑ᾽ ἑαυτοῦ τὸν ἔλεγχον 

30 ἐπισπώμενος. (18) εἰ γὰρ περὶ τῆς ἀποικίας πιστεύειν 

δεῖ ταῖς Φοινίκων ἀναγραφαῖς. ἐν ἐκείναις Εἴρωμος 
16* 

οι 
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ὁ βασιλεὺς γέγραπται πρεσβύτερος τῆς Καρχηδόνος 

κτίσεως ἔτεσι πλείοσι πρὸς τοῖς πεντήκοντα καὶ ἕκα- 

τόν, περὶ οὗ τὰς πίστεις ἀνωτέρω παρέσχον ix τῶν 

Φοινίκων ἀναγραφῶν, (195 ὅτι Σολομῶνι τῷ τὸν 

ναὸν οἰκοδομησαμένῳ τὸν ἐν “Ιεροσολύμοις φίλος ἦν 

Εἵρωμος. καὶ πολλὰ συνεβάλλετο πρὸς τὴν τοῦ ναοῦ 

κατασκευήν" αὐτὸς δὲ ὁ Σολομὼν ὠκοδόμησε τὸν ναὸν 

μετὰ τὸ ἐξελϑεῖν ἐξ Αἰγύπτου τοὺς Ιουδαίους δώδεκα 

καὶ ἑξακοσίοις ἔτεσιν ὕστερον. «20» τὸν δ᾽ ἀριϑμὸν 

τῶν ἐλαϑέντων τὸν αὐτὸν “υσιμάχῳ σχεδιάσας (ἕν- 

δεκα γὰρ αὐτοὺς εἶναί φησι μυριάδας) ϑαυμαστήν 

τινα καὶ πιϑανὴν ἀποδίδωσιν αἰτίαν, ἀφ᾽ ἧς φησι τὸ 

σάββατον ὠνομάσϑαι. (21» “ὁδεύσαντες᾽ γάρ φησιν 

“ἕξ ἡμερῶν δδὸν βουβῶνας ἔσχον. καὶ διὰ ταύτην τὴν 

αἰτίαν τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ ἀνεπαύσαντο σωθέντες εἰς 

τὴν χώραν τὴν νῦν ᾿Ιουδαίαν λεγομένην, καὶ ἐκάλε- 

σαν τὴν ἡμέραν σάββατον, σώξοντες τὴν 4ἰγυπτίων 

γλῶτταν" τὸ γὰρ βουβῶνος ἄλγος καλοῦσιν Αἰγύπτιοι 

σαββάτωσιν. «22. οὐκ ἂν οὖν τις ἢ καταγελάδειε 
τῆς φλυαρίας, ἢ τοὐναντίον μισήδειε τὴν ἐν τῷ τοι- 

αὔτα γράφειν ἀναίδειαν; δῆλον γὰρ ὅτι πάντες ἐβου- 

βωνίασαν ἕνδεκα μυριάδες ἀνθρώπων. (285) ἀλλ᾽ εἰ 
μὲν ἦσαν ἐκεῖνοι τυφλοὶ καὶ χωλοὶ καὶ πάντα τρόπον 
νοσοῦντες. ὁποίους αὐτοὺς εἶναί φησιν ᾿Δ4πίων, οὐδ᾽ 

ἂν μιᾶς ἡμέρας προελϑεῖν ὁδὸν ἠδυνήϑησαν" εἰ δ᾽ 

οἷοι βαδίξειν διὰ πολλῆς ἐρημίας καὶ προσέτι νικᾶν τοὺς 

αὐτοῖς ἀνθισταμένους μαχόμενοι πάντες, οὐκ ἂν ἀϑρόοι 

μετὰ τὴν ἕκτην ἡμέραν" ἐβουβωνίασαν. 424» οὔτε 

γὰρ φύσει πὼς γίγνεται τὸ τοιοῦτον τοῖς βαδίζουσιν 

ἐξ ἀνάγκης, ἀλλὰ πολλαὶ μυριάδες στρατοπέδων ἐπὶ 

πολλὰς ἡμέρας τὸ σύμμετρον ἀεὶ βαδίζουσιν, οὔτε 
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κατὰ ταὐτόματον εἰκὸς οὕτω συμβῆναι᾽ πάντων γὰρ 

ἀλογώτατον. (25) ὃ δὲ ϑαυμαστὸς ᾿Δ4πίων διὰ μὲν 

t£ ἡμερῶν αὐτοὺς ἐλθεῖν εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν προεέρηκε, 

πάλιν δὲ τὸν Μωυσῆν εἰς τὸ μεταξὺ τῆς Αἰγύπτου 
5 καὶ τῆς ᾿ἡραβίας ὄρος. ὃ καλεῖται Σίναιον, ἀναβάντα 

φησὶν ἡμέρας τετταράχοντα xovBijvet, κἀκεῖϑεν κατα- 

βάντα δοῦναι τοῖς ᾿Ιουδαίοις τοὺς νόμους. καίτοι πῶς 

οἷόν τε τοὺς αὐτοὺς καὶ τετταράκοντα μένειν ἡμέρας 

ἐν ἐρήμῳ καὶ ἀνύδρῳ τόπῳ καὶ τὴν μεταξὺ πᾶσαν ἐν 
10 ἡμέραις ἕξ διελθεῖν; 4206» ἡ δὲ περὶ τὴν ὀνομασίαν 

τοῦ σαββάτου γραμματικὴ μετάϑεσις ἀναίδειαν ἔχει 

πολλὴν ἢ δεινὴν ἀμαϑίαν. τὸ γὰρ σαββὼ καὶ σάββα- 
τον πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρει" (21) τὸ μὲν γὰρ 

σάββατον κατὰ τὴν ᾿Ιουδαίων διάλεκτον ἀνάπαυσίς 

15 ἐστιν ἀπὸ παντὸς ἔργου. τὸ δὲ σαββώ, καϑάπερ éxsi- 
νός φησι, δηλοῖ παρ᾽ Αἰγυπτίοις τὸ βουβῶνος ἄλγος. 

(28) τοιαῦτα μέν τινα περὶ Μωυσέος καὶ τῆς ἐξ 

Αἰγύπτου γενομένης τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἀπαλλαγῆς ὁ 4- 

γύπτιος ᾿Ζπίων ἐκαινοποίηδσε. παρὰ τοὺς ἄλλους ἐπι- 

?0 νοήσας. καὶ ví ys δεῖ ϑαυμάξειν εἰε περὶ τῶν ἣἧμε- 

τέρων ψεύδεται προγόνων, λέγων αὐτοὺς εἶναι τὸ 

γένος Αἰγυπτίους; (295 αὐτὸς γὰρ περὶ αὑτοῦ τοὐ- 

ναντίον ἐψεύδετο. καὶ γεγενημένος ἐν Ὀάσει τῆς 4 |- 

γύπτου. πάντων Αἰγυπτίων πρῶτος (v, ὡς ἂν εἴποι 

5 τις. τὴν μὲν ἀληϑῆ πατρίδα καὶ τὸ γένος ἐξωμόσατο, 

᾿Δ“λεξανδρεὺς δ᾽ εἶναι καταψευδόμενος ὁμολογεῖ τὴν 

μοχϑηρίαν τοῦ γένους. {80) εὐκότως οὖν oUe μισεῖ 

καὶ βούλεται λοιδορεῖν, τούτους Αἰγυπτίους καλεῖ. εἰ 

᾿μὴ γὰρ φαυλοτάτους εἶναι ἐνόμιξεν Αἰγυπτίους, οὐκ 

:0 Qv τοῦ γένους αὐτὸς ἔφυγεν, ὡς οἵ ys μεγαλοφρο- 

νοῦντες ἐπὶ ταῖς ἑαυτῶν πατρίσι σεμνύνονται μὲν 
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ἀπὸ τούτων αὐτοὶ χρηματίζοντες, τοὺς ἀδίκως δ᾽ αὐ- 

τῶν ἀντιποιουμένους ἐλέγχουσι. | (9315 πρὸς ἡμᾶς δὲ 

δυοῖν ϑάτερον Αἰγύπτιοι πεπόνθασιν" ἢ γὰρ ὧς ἐπι- 

σεμνυνόμενοι προσποιοῦνται τὴν συγγένειαν, ἢ xoi- 

νωνοὺς ἡμᾶς ἐπισπῶνται τῆς αὑτῶν κακοδοξίας. {825 

ὁ δὲ γενναῖος ᾿Δπίων δοκεῖ μὲν τὴν βλασφημίαν τὴν 

x«9' ἡμῶν ὥσπερ τινὰ μισϑὸν ἐϑελῆσαι παρασχεῖν 

᾿Δλεξανδρεῦσι τῆς δοθείσης αὐτῷ πολιτείας, καὶ τὴν 

ἀπέχϑειαν αὐτῶν ἐπιστάμενος τὴν πρὸς τοὺς συνοι- 

κοῦντας αὐτοῖς ἐπὶ τῆς ᾿Δ4λεξανδρείας ᾿Ιουδαίους προ- 

τέϑειται μὲν ἐκείνοις λοιδορεῖσϑαι, συμπεριλαμβάνει 

ὃὲ χαὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ἐν ἀμφοτέροις ἀναισχύν- 

τῶς ψευδόμενοο. 

(335 τένα τοίνυν ἐστὶ τὰ δεινὰ καὶ σχέτλια. τῶν 

ἐν ᾿Δ4λεξανδρείᾳ κατοικούντων ᾿Ιουδαίων, ἃ κατηγό- 

ρηκεν αὐτῶν, ἴδωμεν. “ἐλθϑόντες᾽ φησίν “ἀπὸ Συρίας 

ὥκησαν πρὸς ἀλίμενον ϑάλασσαν, γειτνιάσαντες ταῖς 

τῶν κυμάτων ἐκβολαῖς. 4934» οὐκοῦν ὁ τόπος sí λοι- 

δορίαν ἔχει, τὴν οὐ πατρίδα μὲν λεγομένην δ᾽ αὑτοῦ, 

τὴν ᾿Δλεξάνδρειαν λοιδορεῖ" ἐχείνης γὰρ καὶ τὸ παρά- 

λιόν ἐστι μέρος, ὡς πάντες ὁμολογοῦσιν, εἰς κατοί- 

κησιν τὸ κάλλιστον. 3D» Ἰουδαῖοι δ᾽ εἰ μὲν βιασά- 

uevoL κατέσχον ὡς μηδ᾽ ὕστερον ἐκπεσεῖν, ἀνδρείας 

τεχμήριόν ἐστ᾽ αὐτοῖς. εἰς κατοίκησιν δ᾽ αὐτοῖς ἔδωκε 

(τὸν) τόπον ᾿4λέξανδρος, καὶ ἴσης παρὰ τοῖς Μακε- 

δόσι τιμῆς ἐπέτυχον. 436» οὐκ οἶδα δὲ τί ποτ᾽ ἂν 
ἔλεγεν "Amíov, εἰ πρὸς τῇ Νεχροπόλει κατῴκουν, καὶ 
μὴ πρὸς τοῖς βασιλείοις ἦσαν ἱδρυμένοι καὶ μέχρι 
νῦν αὐτῶν ἡ φυλὴ τὴν προσηγορίαν εἶχε Μακεδόνες. 
(95 εἰ μὲν οὖν ἀναγνοὺς τὰς ἐπιστολὰς ᾿4λεξάνδρου 
τοῦ βασιλέως καὶ τὰς Πτολεμαίου τοῦ “Μάγου, καὶ 

10 
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τῶν μετ᾽ ἐκεῖνον τῆς Αἰγύπτου βασιλέων ἐντυχὼν τοῖς 

γράμμασι, καὶ τὴν στήλην τὴν ἑστῶσαν ἐν ᾿4λεξαν- 

ὁρείᾳα καὶ τὰ δικαιώματα περιέχουσαν ἃ Καῖσαρ ὁ 

μέγας τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἔδωκεν, εἰ μὲν οὖν ταῦτα, φημί, 
5 γιγνώσκων τἀναντία γράφειν ἐτόλμησε, πονηρὸς ἦν, εἰ 

ὃὲ μηδὲν ἠπίστατο τούτων, ἀπαίδευτος. «938» τὸ δὲ 

δὴ ϑαυμάξειν πῶς ᾿Ιουδαῖοι ὄντες ᾿4λεξανδρεῖς ἐκλή- 

ϑησαν, τῆς ὁμοίας ἀπαιδευσίας. πάντες γὰρ οἵ εἰς 

ἀποικίαν τινὰ κατακληϑέντες, κἂν πλεῖστον ἀλλήλων 
10 τοῖς γένεσι διαφέρωσιν, ἀπὸ τῶν οἰκιστῶν τὴν προδη- 

γορίαν λαμβάνουσι. {395 καὶ τί δεῖ περὶ τῶν ἄλλων 

λέγειν; αὐτῶν γὰρ ἡμῶν οἵ τὴν ᾿Αντιόχειαν κατοι-. 

κοῦντες ᾿Αντιοχεῖς ὀνομάξονται" τὴν γὰρ πολιτείαν 

αὐτοῖς ἔδωκεν ὃ κτίστης Σέλευκος. ὁμοίως οἵ ἐν 

15 Ἐφέσῳ καὶ κατὰ τὴν ἄλλην Ἰωνίαν τοῖς αὐϑιγενέσι 
πολίταις ὁμωνυμοῦσι. τοῦτο παρασχόντων αὐτοῖς τῶν 

διαδόχων. {405 ἡ δὲ Ρωμαίων φιλανϑρωπία πᾶσι 

μικροῦ δεῖν τῆς αὐτῶν προσηγορίας μεταδέδωκεν, οὐ 

μόνον ἀνδράσιν ἀλλὰ καὶ μεγάλοις ἔϑνεσιν ὅλοις" 

90 Ἴβηρες γοῦν o6 πάλαι καὶ Τυρρηνοὶ καὶ Σαβῖνοι Po- 

μαῖον καλοῦνται. «41. εἰ δὲ τοῦτον ἀφαιρεῖται τὸν 

τρόπον τῆς πολιτείας ᾿Ζ4πίων, παυδσάσϑω λέγων αὑτὸν 

᾿“λεξανδρέα᾽ γεννηϑεὶς γάρ, ὡς προεῖπον, ἐν τῷ βα- 

ϑυτάτῳ τῆς Αἰγύπτου. πῶς ἂν ᾿Δ4λεξανδρεὺς sim, τῆς 

as κατὰ δόσιν πολιτείας, ὡς αὐτὸς ἐφ᾽ ἡμῶν ἠξίέωκεν, 

ἀναιρουμένης; καίτοι μόνοις Αἰγυπτίοις οἵ κύριοι νῦν 

Ρωμαῖοι τῆς οἰκουμένης μεταλαμβάνειν ἡστινοσοῦν 

πολιτείας ἀπειρήκασιν. {425 ὃ δ᾽ οὕτως ἐστὶ γεν- 

ναῖος ὡς μετέχειν ἀξιῶν αὐτὸς “ὧν τυχεῖν ἐκωλύετο, 

30 συχοφαντεῖν ἐπεχείρησε τοὺς δικαίως λαβόντας. οὐ 

γὰρ ἀπορίᾳ ys τῶν οἰκησόντων τὴν μετὰ σπουδῆς ὑπ᾽ 
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αὐτοῦ πόλιν κτιζομένην ᾿4λέξανδρος τῶν ἡμετέρων 

τινὰς ἐκεῖ συνήϑροισεν, ἀλλὰ πάντας δοκιμάξων ἐπι- 

μελῶς ἀρετῆς καὶ πίστεως τοῦτο τοῖς ἡμετέροις τὸ 

γέρας ἔδωκεν. (435 ἐτίμα γὰρ ἡμῶν τὸ ἔϑνος, ὡς 

καί φησιν ᾿Εκαταῖος περὶ ἡμῶν ὅτι διὰ τὴν ἐπιείκειαν. 

καὶ πίστιν, ἣν αὐτῷ παρέσχον ᾿Ιουδαῖοι, τὴν Σαμα- 

ρεῖτιν χώραν προσέϑηκεν ἔχειν αὐτοῖς ἀφορολόγητον. 

(445 ὅμοια δ᾽ ᾿Δλεξάνδρῳ καὶ Πτολεμαῖος ὃ “άγου 

περὶ τῶν ἐν ᾿Δλεξανδρείᾳ κατοικούντων ἐφρόνησε" καὶ 

γὰρ τὰ κατὰ τὴν Αἴγυπτον αὐτοῖς ἐνεχείρισε φρούρια, 

πιστῶς ἅμα καὶ γενναίως φυλάξειν ὑπολαμβάνων, καὶ 

Κυρήνης ἐγκρατῶς ἄρχειν βουλόμενος καὶ τῶν ἄλλων 

τῶν ἐν τῇ Διβύῃ πόλεων εἰς αὐτὰς μέρος ᾿Ιουδαίων 
ἔπεμψε κατοικῆσον. 445» ὃ δὲ μετ᾽ αὐτὸν Πτολε- 

μαῖος. ὃ Φιλάδελφος ἐπικληϑείς, οὐ μόνον εἴ τινὲς 

ἦσαν αἰχμάλωτοι παρ᾽ αὐτῷ τῶν ἡμετέρων. πάντας 

ἀπέδωκεν, ἀλλὰ καὶ χρήματα πολλάκις ἐδωρήσατο. καὶ 

τὸ μέγιστον, ἐπιϑυμητὴς ἐγένετο τοῦ γνῶναι τοὺς 

ἡμετέρους νόμους καὶ ταῖς τῶν ἱερῶν γραφῶν βίβλοις 

ἐντυχεῖν. {4065 ἔπεμψε γοῦν ἀξιῶν ἄνδρας ἀποστα- 

λῆναι τοὺς ἑρμηνεύσοντας αὐτῷ τὸν νόμον, καὶ τοῦ 

γραφῆναι ταῦτα καλῶς τὴν ἐπιμέλειαν ἐπέταξεν οὐ 

τοῖς τυχοῦσιν. ἀλλὰ Δημήτριον τὸν Φαληρέα καὶ ᾿᾽άν- 

δρέαν καὶ ᾿4ριστέα, τὸν μὲν παιδείᾳ τῶν xo9' ἑαυτὸν 

διαφέροντα ΖΙημήτριον, (AT» τοὺς δὲ τὴν τοῦ σώμα- 

τος αὐτοῦ φυλακὴν ἐγκεχειρισμένους. ἐπὶ τῆς ἐπι- 

μελεέας ταύτης ἔταξεν. οὐκ ἂν δήπου τοὺς νόμους 

D] 0 

καὶ τὴν πάτριον ἡμῶν φιλοσοφίαν ἐπιϑυμήσας £x-- 

μαϑεῖν, εἰ τῶν χρωμένων αὐτοῖς ἀνδρῶν κατεφρόνει 

καὶ μὴ λίαν ἐθαύμαζξεν. 

(485 ᾿Ζπίωνὰα δὲ σχεδὸν ὑμῶν πάντες ἔλαϑον οἵ 

80 
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τῶν προγόνων αὐτοῦ | Μακεδόνων] βασιλεῖς οἰκειότατα 

πρὺς ἡμᾶς διατεϑέντες. καὶ γὰρ ὃ τρίτος Πτολεμαῖος, 

ὁ λεγόμενος Εὐεργέτης. κατασχὼν ὅλην Συρίαν κατὰ 

κράτος οὐ τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ ϑεοῖς χαριστήρια τῆς νίκης 

5 ἔϑυσεν, ἀλλὰ παραγενόμενος εἰς "IsgocóAvue πολλάς, 

ὡς ἡμῖν νόμιμόν ἐστιν, ἐπετέλεσε ϑυσίας τῷ ϑεῷ, καὶ 

ἀνέϑηκεν ἀναϑήματα τῆς νίκης ἄξια. {495 ὁ δὲ Φιλο- 

μήτωρ Πτολεμαῖος καὶ ἣ γυνὴ αὐτοῦ Κλεοπάτρα τὴν 

βασιλείαν ὅλην τὴν ἑαυτῶν ᾿Ιουδαίοις ἐπίστευσαν, καὶ 

10 στρατηγοὶ πάσης τῆς δυνάμεως ἦσαν Ὀνίας καὶ Ζωσί- 

ϑεος Ιουδαῖοι, ὧν ᾿Δπίων σκώπτει τὰ ὀνόματα, δέον 

τὰ ἔργα ϑαυμάξειν, καὶ μὴ λοιδορεῖν ἀλλὰ χάριν 

αὐτοῖς ἔχειν ὅτι διεσώσαντο τὴν ᾿4λεξάνδρειαν. ἧς ὡς 
πολίτης ἀντιποιεῖται" (50» πολεμούντων γὰρ αὐτῶν 

i5 τῇ βασιλίσσῃ Κλεοπάτρα καὶ κινδυνευόντων ἀπολέσϑαι 
κακῶς, οὗτοι συμβάσεις ἐποίησαν καὶ τῶν ἐμφυλίων 

κακῶν ἀπήλλαξαν. ἀλλὰ μετὰ ταῦτα. φησίν, Ὀνίας 

ἐπὶ τὴν πόλιν ἤγαγε στρατὸν (οὐκ) ὀλίγον, ὄντος ἐκεῖ 

Θέρμου τοῦ παρὰ Ρωμαίων πρεσβευτοῦ καὶ παρόντος. 

90 51» ὀρϑῶς δὲ ποιῶν, φαίην ἄν, καὶ μάλα δικαίως. 
ὁ γὰρ Φύσκων ἐπικληϑεὶς Πτολεμαῖος, ἀποθανόντος 

αὐτῷ τἀδελφοῦ Πτολεμαίου τοῦ Φιλομήτορος. ἀπὸ 

Κυρήνης ἐξῆλϑε Κλεοπάτραν ἐκβαλεῖν βουλόμενος τῆς 

βασιλείας et filios regis, αὖ ipse regnum injuste sibimet 
s; appliearet; 452» propter haee ergo Onias adversus 

eum bellum pro Cleopatra suscepit, et fidem quam 

habuit circa reges, nequaquam in necessitate deseruit. 

testis autem deus justitiae ejus manifestus apparuit. 

«58» nam Physeon Ptolemaeus quunj adversum exer- 

80 citum quidem Oniae pugnare praesumeret, omnes vero 
Judaeos in civitate positos cum filus et uxoribus 
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capiens nudos atque vinctos elephantis subjecisset ut 

ab eis conculeati deficerent, et ad hoc etiam bestias 

ipsas inebriasset, in contrarium quae praeparaverat 

evenere: (545 elephanti enim relinquentes sibi appo- 

sitos Judaeos, impetu facto super amicos ejus multos 5 

ex ipsis interemere. et post haec Ptolemaeus quidem 

aspectum terribilem contemplatus est, prohibentem se 

ut ilis noceret hominibus: (555 concubina vero sua 

carissima, quam alii quidem Ithacam alii vero Hirenen 

denominant, supplicante ne tantam impietatem pera- 

geret, ei concessit, et ex his quae jam egerat vel 

acturus erat poenitentiam egit. unde recte hanc diem 

Judaei Alexandriae constituti, eo quod aperte a deo 

salutem promeruere, celebrare noscuntur. (565 Apion 

autem omnium calumniator etiam propter bellum ad- i5 

versus Physconem gestum Judaeos accusare prae- - 

sumpsit, quum eos laudare debuerit. is autem etiam 

ultimae Cleopatrae reginae Alexandrinorum meminit, 

veluti nobis improperans quoniam circa nos fuit in- 

grata; et non potius ilam redarguere studuit, (D) so 
eui nihil omnino injustitiae e& malorum operum defuit 

vel cirea generis necessarios, vel circa maritos suos, 

qui etiam dilexerunt eam, vel in communi contra Ro- 

manos omnes et benefactores suos imperatores, quae 

eliam sororem Arsinoen occidit in templo, nihil sibi ss 

nocentem. 58» peremit autem et fratrem insidiis, 

paternosque deos et sepulera progenitorum depopulata 

est. .percipiensque regnum a primo Caesare, ejus filio 

eb successori rebellare praesumpsit, Antoniumque cor- 

rumpens .amatoriis rebus et patriae inimicum fecit et 80 

infidelem cirea suos amicos instituit, alios quidem ge- 

A 0 
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nere regali spolians, alios autem demens et ad mala 

gerenda compellens. 459» sed quid oportet amplius 

dici, quum illum ipsum in navali certamine relinquens, 

id est maritum et parentem communium filiorum, tra- 

5 dere eum exercitum et principatum et se sequi coegit? 

(605 novissime vero Alexandria a Caesare capta, ad 

hoe usque perducta est ut salutem hine sperare se 

judiearet, si posset ipsa manu sua Judaeos perimere, 

eo quod circa omnes crudelis et infidelis exstaret. 

10 putasne gloriandum nobis non esse, si, quemadmodum 

dicit Apion, famis tempore Judaeis triticum non est 

mensa? 461» sed illa quidem poenam subiit com- 

petentem, nos autem maximo Caesare utimur teste 

auxili atque fidei quam cirea eum contra Aegyptios 

15 gessimus, nec non et senatu ejusque consultis, et epi- 

stulis Caesaris Augusti, quibus nostra merita compro- 

bantur. «62» has literas Apionem oportebat inspicere, 

el secundum genera examinare testimonia sub Alexan- 

dro facta et omnibus Ptolemaeis, et quae a senatu 

— s constituta sunt, nec non et a maximis Romanis im- 

peratoribus. (635 si vero Germanicus frumenta cunctis 

in Alexandria commorantibus metiri non potuit, hoc 

indieium est sterilitatis ac necessitatis frumentorum, 

non accusatio Judaeorum. quid enim sapiant omnes 

85 imperatores de Judaeis in Alexandria commorantibus, 

palam est: (645 nam administratio tritici nihilo magis 
ab eis quam ab alis Alexandrinis translata est. maxi- 

mam vero eis fidem olim a regibus datam conserva- 

verunt, id est fluminis custodiam totiusque custodiae, 

30 nequaquam his rebus indignos esse judicantes. 

(655 sed super hoe *quomodo ergo' inquit, 81 sunt 6 
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cives, eosdem deos, quos Alexandrini, non colunt?' cuj 

respondeo: quomodo etiam, quum vos sitis Aegyptii, 

inter alterutros praelio magno et sine foedere de reli- 

gione contenditis? 466» an certe propterea non vos 

omnes dicimus Aegyptios, e£ neque communiter homi-.5; 

nes, quoniam bestias adversantes naturae nostrae co- 

htis, multa diligentia nutrientes? quum genus utique 

nostrorum unum atque idem esse videatur. «467» si 

autem in vobis Aegyptiis tantae differentiae opinionum 

sunt, quid miraris super his qui aliunde in Alexan- τὸ 
driam advenerunt, si in legibus a principio constitutis 

circa talia permansere? 468) is autem etiam seditio- 
nis causas nobis apponit; qui si eum veritate ob hoc 

accusat Judaeos in Alexandria constitutos, cur ommes 

nos culpat ubique positos eo quod mnoscamur habere 15 
concordiam? | (69» porro etiam seditionis auctores 

quilibet inveniet Àpionis similes Alexandrinorum fuisse 

cives. donec enim Graeci fuere et Macedones hane | 

civitatem habentes, nullam seditionem adversus nos  . 

gessere, sed antiquis cessere solemnitatibus. quum so | 

vero multitudo Aegyptiorum crevisset inter eos propter : 

confusiones temporum, etiam hoc opus semper est ad- ^. 

ditum. nostrum vero genus permansit purum. (ΤῸ) 

ipsi igitur molestiae hujus fuere principium, mnequa- ] 

Á quam populo Macedonicam habente constantiam neque ss . 

prudentiam Graecam, sed cunctis scilicet utentibus 

malis moribus Aegyptiorum, et antiquas inimicitias 

adversum nos exercentibus. «(11 e diverso namque 

factum est quod nobis improperare praesumunt. nam 

quum plurimi eorum non opportune jus ejus civilitatis so - 

obtimeant, peregrinos vocant eos qui hoc privilegium 
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ad omnes impetrasse noscuntur. 4/2» nam Aegyptiis 

neque regum quisquam videtur jus civilitatis fuisse 

largitus, neque nunc quilibet imperatorum. nos autem 

Alexander quidem introduxit, reges autem  auxere, 

5 lhomani vero semper custodire dignati sunt. (135 ita- 

que derogare nobis Àpion conatus est, quia impera- 

torum non statuamus imagines, tanquam illis hoc 

ignorantibus aut defensione Apionis indigentibus; quum 

potius debuerit admirari magnanimitatem mediocrita- 

19 temque Romanorum, quoniam subjectos non cogunt 

patria jura transcendere, sed suscipiunt honores sicut 

dare offerentes pium atque legitimum est. non enim 

honoribus gratiam habent qui ex necessitate et vio- 

lentia conferuntur. ((4» Graecis itaque et aliis quibus- 

15 dam bonum esse creditur imagines instituere. denique 

et patrum et uxorum filiorumque figuras depingentes 

exsultant, quidam vero etiam nihil sibi competentium 

sumunt imagines. alii vero et servos diligentes hoec 

faciunt. quid ergo mirum est si etiam principibus ac 

.$o dominis hune honorem praebere videantur? (5) porro 

noster legislator, non quasi prophetans Romanorum 

potentiam non honorandam, sed tanquam causam ne- 

que deo neque hominibus utilem despiciens, et quo- 

niam totius animati, multo magis dei inanimati, pro- 

95 batur inferius, interdixit imagines fabrieari. (165 alus 

autem honoribus post deum colendos non prohibuit 

viros bonos, quibus nos et imperatores et populum 

Romanum dignitatibus ampliamus. (11)? faeimus autem 

pro eis continua sacrificia; et non solum quotidianis 

80 diebus ex impensa communi omnium Judaeorum talia 

-  eelebramus, verum quum nullas alias hostias ex com- 
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muni neque pro filis peragamus, sohs imperatoribus 

hune honorem praecipuum pariter exhibemus, quem 

hominum nulli persolvimus. 418» haee itaque com- 

muniter satisfactio posita sit adversus Apionem pro 

his quae de Alexandria dicta sunt. 

(195) admiror autem etiam eos qui ei hujusmodi 

fomitem praebuere, id est Posidonium et Apollonium 
Molonis, quoniam accusant quidem nos, quare nos 

eosdem deos cum alis non colimus. mentientes autem 

pariter, et de nostro templo blasphemias componentes 

incongruas, non se putant impie agere, quum sit valde 

turpissimum liberis qualibet ratione mentiri, multo 

magis de templo apud cunctos homines nominato, tanta 

sanctitate pollente. «80» in hoc enim sacrario Ápion 

praesumpsit edicere asini caput collocasse Judaeos, et 

id colere ae dignum facere tanta religione; et hoe 

affirmat fuisse depalatum, dum Antiochus Epiphanes 

et exspoliasset templum et illud caput inventum ex 

auro compositum, multis pecuniis dignum. «81» ad 

haec igitur prius equidem respondeo, quoniam Aegy- 

ptius, vel si aliquid tale apud nos fuisset, nequaquam 

debuerat increpare, quum non sit deterior asinus 

furonibus et hircis et aliis qui sunt apud eos dii. 

«82» deinde quomodo non intellexit operibus incre- 

patus de incredibili suo mendacio? legibus namque 

semper utimur iisdem; in quibus sine fine consistimus. 

ei quum varii casus nostram civitatem sicut etiam 

aliorum vexaverint, et Pius ae Pompejus Magnus ae 

Licinius Crassus et ad novissimum Titus Caesar bello 

vincentes obtinuerint templum, nihil hujusmodi illie so 
invenere, sed purissimam pietatem, de qua nihil nobis 
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est apud alios effabile. 483» quia vero Antiochus 

neque justam fecit templi depraedationem, sed egestate 

pecuniarum ad hoc accessit, quum non esset hostis, et 

socios insuper nos suos et amicos aggressus est, nec 

aliquid dignum derisione illie invenit. 484» multi et 

digni conscriptores super hoc quoque testantur, Poly- 

bius Megalopolita, Strabo Cappadox, Nicolaus Dama- 

scenus, Timagenes et Castor chronographus et Apollo- 

dorus; qui omnes dicunt pecuniis indigentem Antiochum 

10 transgressum foedera Judaeorum et spoliasse templum 

auro argentoque plenum. 4855 haec igitur Àpion de- 

buit respicere, nisi cor asini ipse potius habuisset et 

impudentiam canis, qui apud ipsos assolet col. neque 

enim exirinsecus aliqua ratiocinatione mentitus est. 

(865 nos itaque asinis neque honorem neque potesta- 

tem aliquam damus, sicut Aegyptii crocodilis et aspi- 

dibus, quando eos qui ab istis mordentur et a croco- 

dilis rapiuntur, felices et deo dignos arbitrantur. (815 
sed sunt apud nos asini, quod apud alios sapientes 

- $0 viros, onera sibimet imposita sustinentes; et si ad 

areas accedentes comedant aut proposita non adim- 

pleant, multas valde plagas accipiunt, quippe operibus 

et ad agrieulturam rebus necessarüs  minisirantes. 

(885 sed aut omnium rudissimus fuit Apion ad com- 
5 ponendum verba fallacia, aut certe ex rebus initia 

sumens haec implere non valuit, quando nulla potest 

contra nos blasphemia provenire. 
.«895 alteram vero fabulum, derogatione nostra 

plenam, de Graecis apposuit; de quo hoc dieere sat 

80 erit, quoniam qui de pietate loqui praesumunt, oportet 

eos non ignorare minus esse immundum per templa 

e 
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transire quam sacerdotibus scelesta verba confingere. 

(905 isti vero magis studuere defendere sacrilegum 

regem quam justa et veracia de nostris et de templo 

conseribere. volentes enim Antiocho praestare et in- 

fidelitatem ac sacrilegium ejus tegere, quo circa gentem 

nostram est usus propter egestatem pecuniarum, de- 

trahentes nobis etiam quae in futuris essent dicenda 

mentiti sunt. «491» propheta vero aliorum factus est 

Apion, et dixit Antiochum, in templo invenisse lectum 

ei hominem in eo jacentem, et appositam ei mensulam 

maritimis terrenisque et volatilium dapibus plenam, et 

quod obstupuisset his homo. 492» illum vero mox 

adorasse regis ingressum tanquam maximam sibi opem 

praebituri; ac procidentem. ad ejus genua, extensa 

dextera poposcisse libertatem; et jubente rege ut con- 

fideret, et diceret quis esset vel cur ibidem habitaret 

vel quae esset causa ciborum ejus, tune hominem cum 

gemitu et lacrimis lamentabiliter suam narrasse ne- 

cessitatem. (935 ait, inquit, esse se Graecum; et dum 

peragraret provinciam parandi victus eausa, correptum 

se subito ab alienigenis hominibus atque deductum ad 

templum, et inclusum ille, et a nullo conspici, sed 

cuncta dapium apparatione saginari. (945 et primum 

quidem haec sibi inopinabilia beneficia visa attulisse 

laetitiam, deinde suspicionem, postea stuporem; post- 

remum consulentem a ministris ad se accedentibus 

audisse legem ineffabilem Judaeorum, pro qua nutrie- 

batur; et hoc illos facere singulis annis quodam tem- 

pore constituto. (955 et comprehendere quidem Grae- 

eum peregrinum, eumque annuo tempore saginare, et 

deductum ad quandam silvam occidere quidem eum 

30 
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hominem, ejusque corpus sacrifieare secundum suas 

solemnitates, et gustare ex ejus visceribus, et jusjuran- 

dum facere in immolatione Graeci ut inimicitias contra 

Graecos haberent, et tunc in quandam foveam reliqua 

.5hominis pereuntis abjicere. 496» deinde refert eum 

dixisse paucos jam dies debitos sibimet superesse, at- 

que rogasse ut reveritus Graecorum deos, et superans 

in suo sanguine insidias Judaeorum, de malis eum 

cireumastantibus liberaret. (975 hujusmodi ergo fabula 

10 non tantum omni tragoedia plenissima est, sed etiam 

erudeli impudentia redundat. non tamen a sacrilegio 

privat Antiochum, sicut arbitrati sunt qui haec ad 

ilius gratiam conscripsere. «98» non enim praesum- 

psit aliquid tale ut ad templum accederet, sed sicut 

is alunt invenit non sperans. fuit ergo voluntate ini- 

quis impius, et nihilominus sine deo, quiequid iussit 

mendacii superfluitas, quam ex ipsa re cognoscere valde 

facillimum est. 4995 non enim circa solos Graecos 

discordia legum esse dignoscitur, sed maxime adversus 

490 Àegyptios et plurimos alios. cujüs enim regionis ho- 
mines non contigit aliquando apud nos peregrinari, ut 

adversus solos Graecos renovata conjuratione per effu- 

sionem sanguinis ageremus? 4100» vel quomodo pos- 

sibile est ut ad has hostias omnes Judaei colligerentur, 

96 et tantis milibus ad gustandum viscera illa sufficerent, 

sicut ait Apion? vel cur inventum hominem quieun- 

que fuit (non enim suo nomine conscripsit) (1015 aut 

quomodo eum in suam patriam rex non cum pompa 

deduxit? dum posset, hoc faciens, ipse quidem putari 

80 pius et Graecorum amator eximius, assumere vero 
contra Judaeorum odium auxilia magna cunctorum. 

IosEePHUS. VI. 17 
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sed haee relinquo: 4102» insensatos enim non verbis 

sed operibus decet arguere. sciunt igitur omnes, qui 

videre constructionem templi nostri, qualis fuerit, et in- 

. transgressibilem ejus purificationis integritatem. (1035 

quattuor enim portieus habuit in cireuitu, et harum 

singulae propriam secundum legem habuere custodiam. 

in exteriorem itaque ingredi licentia fuit omnibus etiam : 

alienigenis: mulieres tantummodo menstruatae transire 

prohibebantur. 41045 in secundam vero porticum 

cuneti Judaei ingrediebantur, eorumque conjuges quum 10 

essent ab omni pollutione mundae. in tertiam masculi 

Judaeorum mundi exsistentes atque purificati. in quar- 

tam autem sacerdotes, stolis induti sacerdotalibus. in 

adytum vero soli principes sacerdotum, propria stola 

cireumamieti. «(1055 tanta vero est circa omnia pro- 

videntia pietatis ut secundum quasdam horas sacer- 

dotes ingredi constitutum sit. mane etenim aperto 

templo oportebat facientes traditas hostias introire, et 

meridie rursus, dum clauderetur templum. «4106» deni- 

que ne vas quidem aliquod portari licet in templum, 

sed erant in eo solummodo posita altare mensa thuri- 

bulum candelabrum, quae omnia in lege conscripta 

sunt. «107» etenim nihil amplius neque mysteriorum 

aliquorum ineffabilium agitur, neque intus ulla epu- 

latio administratur. haec enim quae praedicta sunt, 

habent totius populi testimonium manifestum ratio- 

nemque gestorum. «108» lieet enim sint tribus quat- 

tuor sacerdotum, et harum tribuum singulae habeant 

hominum plus quam quinque milia, fit. tamen obser- 

vatio particulariter per dies certos; et his transactis so 

ali succedentes ad sacrificia veniunt, et congregati in 
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templum mediante die a praecedentibus claves templi 

et ad numerum vasa omnia percipiunt, nulla re quae 

ad cibum aut potum attineat in templum delata. 

(1095 talia namque etiam ad altare offerre prohibitum 

5 est, praeter illa quae ad sacrificia praeparantur. 
quid ergo Ápionem dicimus nisi, nihil horum exami- 

nantem, verba incredula protulisse? sed turpe est, 

historiae veram notitiam si proferre grammaticus non 

possit. «1105 et sciens templi nostri pietatem, hanc 

19 quidem praetermisit, hominis autem Graeci comprehen- 
sionem finxit, pabulum ineffabile et ciborum opulen- 

tissimam claritatem et servos ingredientes, ubi nec 

nobilhssimos Judaeorum licet intrare, nisi fuerint sa- 

cerdotes. «111» haec ergo pessima est impietas atque 

1; mendacium spontaneum, ad eorum seductionem qui 

noluerunt discutere veritatem, per ea siquidem mala et 

imeffabiha, quae praedicta sunt, nobis detrahere ten- 

tavere. 

(1125 rursumque tanquam piissimus deridet, adji- 

20 cens fabulae suae Mnaseam. ait enim illum retulisse, 

dum bellum Judaei contra Idumaeos haberent longo quo- 

dam tempore, ex aliqua civitate Idumaeorum, qui Dorii 

nominantur, quendam eorum qui in ea Apollinem cole- 

bat, venisse ad Judaeos, cujus hominis nomen dicitur 

25 Zabidus, deinde eis promisisse traditurum se eis Apol- 

linem deum Doriensium, venturumque illum ad nostrum 

templum, si omnes abscederent, et credidisse omnem 

multitudinem Judaeorum. «4113» Zabidum vero fecisse 

. quoddam machinamentum ligneum, et circumposuisse 

30 sibi, et in eo tres ordines finxisse lucernarum, et ita 

ambulasse ut procul stantibus appareret quasi stellae 
Ty^ 
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per terram τὴν πορείαν ποιουμένων, (1145 τοὺς μὲν 
᾿Ιουδαίους ὑπὸ τοῦ παραδόξου τῆς ϑέας καταπεπλη- 

γμένους, πόρρω μένοντας ἡσυχίαν ἄγειν, τὸν δὲ Ζάβι- 

δον ἐπὶ πολλῆς ἡσυχίας εἰς τὸν ναὸν παρελϑεῖν, καὶ 

τὴν χρυσῆν ἀποσῦραι τοῦ χάνϑωνος κεφαλήν (οὕτω 

γὰρ ἀστεϊξόμενος γέγραφε), καὶ πάλιν εἰς Δῶρα κατὰ 

τάχος ἀπελϑεῖν. (115) &o' οὖν καὶ ἡμεῖς ἂν εἴποιμεν 
ὅτι τὸν κάνϑωνα. τουτέστιν ἑαυτόν, ᾿4πίων ἐπιφορτίζει 

καὶ ποιεῖ τῆς μωρολογίας ἅμα καὶ τῶν ψευσμάτων 

κατάγομον; καὶ γὰρ τόπους οὐκ ὄντας γράφει καὶ πό- 

λεις οὐκ εἰδὼς μετατίϑησιν. «116» ἡ μὲν γὰρ 'IÓov- 

uae τῆς ἡμετέρας χώρας ἐστὶν ὅμορος, κατὰ Γάξαν 

κειμένη. καὶ Δῶρα ταύτης ἐστὶν οὐδεμία πόλις" τῆς 

μέντοι Φοινίκης παρὰ τὸ Καρμήλιον ὄρος Ζῶρα πόλις 

ὀνομάξεται, μηδὲν ἐπικοινωνοῦσα τοῖς Amíovoe φλυαρή- 

μασι" τεττάρων γὰρ ἡμερῶν ὃδδὸν τῆς ᾿Ιδουμαίας ἀφέ- 

στηκὲεν. «117» τί δ᾽ ἡμῶν ἔτι κατηγορεῖ τὸ μὴ κοι- 

vovg ἔχειν τοῖς ἄλλοις ϑεούς, εἰ ῥαδίως οὕτως ἐπεί- 

σϑησαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἥξειν τὸν ᾿Ζ“πόλλωνα πρὸς 

αὐτούς, καὶ μετὰ τῶν ἄστρων ἐπὶ τῆς γῆς φήϑησαν 

ὁρᾶν αὐτὸν περιπατοῦντα; (1185 λύχνον γὰρ οὐδέπω 

δῆλον ὅτι πρόσϑεν ἑωράκασιν οἵ τὰς τοσαύτας καὶ 

τηλικαύτας λυχνοκαΐας ἐπιτελοῦντες. ἀλλ᾽ οὐδέ τις 

αὐτῷ βαδίζοντι κατὰ τὴν χώραν τῶν τοσούτων μυριά- 

Ócov ὑπήντησεν, ἔρημα δὲ καὶ τὰ τείχη φυλάκων εὗρε 

πολέμου συνεστηκότος. ἐῶ τἄλλα {1195 τοῦ ναοῦ δ᾽ 
αἱ ϑύραι τὸ μὲν ὕψος ἦσαν ἑξήκοντα πήχεων, εἴκοσι 
ὃὲ τὸ πλάτος. κατάχρυσοι δὲ πᾶσαι καὶ μικροῦ δεῖν 

σφυρήλατοι" ταύτας ἔκλειον οὐκ ἐλάττους ὄντες ἄνδρες 

[m 0 

0 

διακόσιοι xc«9' ἑκάστην ἡμέραν, καὶ τὸ καταλιπεῖν 30 
ἀνεωγμένας ἦν ἀϑέμιτον. «120» ῥᾳδίως οὖν αὐτὰς 

P 
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ὁ λυχνοφόρος ἐκεῖνος ἀνέῳξεν ἂν ἀνοίξειν οἰόμενος 

καὶ τὴν τοῦ χάνϑωνος, ὡς Gero, κεφαλὴν ἔχων. πό- 

τερον οὖν αὐτὴν πάλιν ὡς ἡμᾶς ἀνέστρεψεν, ἢ λαβὼν 

“πίων αὐτὴν εἰσεκόμισεν, ἵν᾽ ᾿Αντίοχος εὕρῃ πρὸς 

5 δευτέραν ᾿Απίωνι wv9oAoyíav; 

(1215 χαταψεύδεται δὲ καὶ ὅρκον ἡμῶν ὡς ὀμνύν- 

τῶν τὸν ϑεὸν τὸν ποιήδαντα τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν 

γῆν καὶ τὴν ϑάλατταν μηδενὶ εὐνοήσειν ἀλλοφύλῳ, 

μάλιστα δὲ “Ἕλλησιν. «1225 ἔδει δὲ καταψευδόμενον 
10 ἅπαξ εἰπεῖν μηδενὶ εὐνοήσειν ἀλλοφύλῳ. μάλιστα δ᾽ 

“ἰγυπτίοις. οὕτω γὰρ ἂν τοῖς ἐξ ἀρχῆς αὐτοῦ πλά- 

σμασιν ἥρμοττε τὰ περὶ τὸν ὅρκον, εἴπερ ἦσαν ὑπ᾽ 
Αἰγυπτίων τῶν συγγενῶν οἵ πατέρες ἡμῶν οὐχὶ διὰ 

πονηρίαν ἀλλ᾽ ἐπὶ συμφοραῖς ἐξεληλαμένοι. (128) τῶν 
ι5 Ελλήνων δὲ πλέον τοῖς τόποις ἢ τοῖς ἐπιτηδεύμασιν 

ἀφεστήχαμεν, ὥστε μηδεμίαν ἡμῖν εἶναι πρὸς αὐτοὺς 

ἔχϑραν μηδὲ ξηλοτυπίαν. τοὐναντίον μέντοι πολλοὶ 

παρ᾽ αὐτῶν εἰς τοὺς ἡμετέρους νόμους συνέβησαν 

εἰσελθεῖν, καί τινες μὲν ἐνέμειναν. εἰσὶ δ᾽ ov τὴν 

90 χαρτερίαν οὐχ ὑπομείναντες πάλιν ἀπέστησαν. (124) 

καὶ τοῦτον οὐδεὶς πώποτε τὸν ὅρχον εἶπεν ἀκοῦσαι 

παρ᾽ ἡμῖν ὀμωμοσμένον, ἀλλὰ μόνος ᾿Ζπέων, ὡς ἔοι- 

κεν, ἤκουσεν" αὐτὸς γὰρ Ó συνϑεὶς αὐτὸν ἦν. 
(1255) σφόδρα τοίνυν τῆς πολλῆς συνέσεως καὶ 

:s5 ἐπὶ τῷ μέλλοντι ῥηϑήσεσϑαι ϑαυμάξειν ἄξιόν ἐστιν 

᾿Ζπίωνα. τεκμήριον γὰρ εἶναί φησι τοῦ μήτε νόμοις 
ἡμᾶς χρῆσϑαι δικαίοις μήτε τὸν ϑεὸν εὐσεβεῖν ὡς 

προσῆκε, τὸ μὴ ἄρχειν, δουλεύειν δὲ μᾶλλον ἔϑνεσι 

Τκαὶ] ἄλλοτε ἄλλοις, καὶ τὸ κεχρῆσϑαι συμφοραῖς τισι 
80 περὶ τὴν πόλιν, αὐτῶν δηλονότι πόλεως ἡγεμονικωτά- 

τῆς ἐκ τῶν ἄνωθεν ἄρχειν, ἀλλὰ μὴ Ρωμαίοις δου- 
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λεύειν συνειϑισμένων: (1265 καίτοι τούτων ἄν τις 

ἀνάσχοιτο τοιαύτης μεγαλαυχίας. τῶν μὲν γὰρ ἄλ- 

λῶν οὐκ ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων οὐχ ἱκανῶς καϑ' αὑ- 

τοῦ φαίη τοῦτον ox ᾿Δπίωνος λελέχϑαι τὸν λόγον. 

(121) ὀλίγοις μὲν γὰρ ὑπῆρξεν ἐφ᾽ ἡγεμονίας διὰ 
καιροπτίας γενέσϑαι, καὶ τούτους αἷ μεταβολαὶ πάλιν 

ἄλλοις δουλεύειν ὑπέξευξαν" τὸ πλεῖστον δὲ φῦλον 

ἄλλων ὑπακήκοε πολλάκις. (1285 Δἰγύπτιοι δ᾽ ἄρα 

μόνοι διὰ τὸ καταφυγεῖν, ὥς φασιν, εἰς τὴν χώραν 

αὐτῶν τοὺς ϑεοὺς καὶ σωϑῆναι μεταβαλόντας εἰς μορ- 

φὰς ϑηρίων, ἐξαίρετον γέρας εὕροντο τὸ μηδενὶ δου- 

λεῦσαν τῶν τῆς ᾿Ζσίας ἢ τῆς Εὐρώπης κρατησάντων, 

oí μίαν ἡμέραν ἐκ τοῦ παντὸς αἰῶνος ἐλευϑερίας οὐ 

τυχόντες ἀλλ᾽ οὐδὲ παρὰ τῶν οἴκοι δεσποτῶν. 4129» 
ὅντινα μὲν γὰρ αὐτοῖς ἐχρήσαντο Πέρσαι τρόπον, οὐχ 

ἅπαξ μόνον ἀλλὰ καὶ πολλάκις πορϑοῦντες τὰς πόλεις, 

ἱερὰ κατασκάπτοντες, τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς νομιζομένους 

ϑεοὺς κατασφάζοντες. οὐκ ἂν ὀνειδίσαιμι" {1805 μιε- 

μεῖσϑαι γὰρ οὐ προσῆκε τὴν ᾿Απίωνος ἀπαιδευσίαν, 

ὃς οὔτε τὰς ᾿4ϑηναίων τύχας οὔτε τὰς “ακεδαιμονίων 

ἐνενόησεν, ὧν τοὺς μὲν ἀνδρειοτάτους τοὺς δ᾽ εὐσεβε- 

στάτους τῶν ᾿Ελλήνων ἅπαντες λέγουσιν. «4131» ἐῶ 

βασιλέας τοὺς ἐπ᾽ εὐσεβείᾳ διαβοηϑέντας, [ὧν ἕνα 
Κροῖσον], οἵαις ἐχρήσαντο συμφοραῖς βίου ἐῶ τὴν 

καταπρησϑεῖσαν ᾿4ϑηναίων ἀκρόπολιν, τὸν ἐν ᾿Εφέσῳ 
ναόν, τὸν ἐν Δελφοῖς, ἄλλους μυρίους καὶ οὐδεὶς 

ὠνείδισε ταῦτα τοῖς παϑοῦσιν, ἀλλὰ τοῖς δράσασι. 

{1825 χαινὸς δὲ κατήγορος ἡμῶν "Amíov εὑρέϑη, τῶν 

ἰδίων αὐτοῦ περὶ τὴν Αἴγυπτον χακῶν ἐκλαϑόμενος. 

ἀλλὰ Σέσωστρις αὐτὸν ὃ μυϑευόμενος Αἰγύπτου βασι- 
λεὺς ἐτύφωσεν. ἡμεῖς δὲ τοὺς ἡμετέρους οὐκ ἂν εἴ- 

δ. μ᾿ 

25 
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ποιμὲν βασιλέας, Ζαυίδην καὶ Σολομῶνα, πολλὰ χειρω- 

σαμένους ἔϑνη; (1395 τούτους μὲν οὖν παραλίπωμεν" 
τὰ δὲ γνώριμα πᾶσιν "Amíov ἠγνόηκεν, ὅτι Περσῶν 

καὶ μετ᾽ ἐκείνους ἡγουμένων τῆς ᾿4σίας Μακεδόνων 

5 Αἰγύπτιοι μὲν ἐδούλευον ἀνδραπόδων οὐδὲν διαφέ- 

ροντες,. (1345 ἡμεῖς δ᾽ ὄντες ἐλεύϑεροι προσέτι καὶ 

τῶν πέριξ πόλεων ἤρχομεν ἔτη σχεδὸν εἴκοσί που καὶ 

ἑκατόν. μέχρευ Μάγνου Πομπηίου. καὶ πάντων ἐκ- 

πολεμηϑέντων πρὸς Ῥωμαίων τῶν πανταχοῦ βασι- 

10 λέων, μόνοι διὰ πίστιν οὗ παρ᾽ ἡμῖν σύμμαχοι καὶ 

φίλοι διεφυλάχϑησαν. 

{195) ἀλλὰ ϑαυμαστοὺς ἄνδρας οὐ παρεσχήκαμεν, 

οἷον τεχνῶν τινῶν εὑρετὰς ἢ σοφίᾳ διαφέροντας. καὶ 

καταριϑμεῖ Σωκράτην καὶ Ζήνωνα καὶ Κλεάνϑην καὶ 

15 τοιούτους τινάς" εἶτα τὸ ϑαυμασιώτατον τῶν εἰρη- 
μένων αὐτὸς ἑαυτὸν προστέϑησι, καὶ μακαρίξει τὴν 

᾿“λεξάνδρειαν ὅτι τοιοῦτον ἔχει πολίτην. «1936» ἔδει 

γὰρ αὐτῷ μάρτυρος ἑαυτοῦ" τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις ἅπα- 

σιν ὀχλαγωγὸς ἐδόκει πονηρὸς εἶναι. καὶ τῷ βίῳ καὶ 

9ο τῷ λόγῳ διεφϑαρμένος, ὥστ᾽ εἰκότως ἐλεήσαι τις ἂν 

τὴν ᾿Δ4λεξάνδρειαν, εἴπερ ἐπὶ τούτῳ μέγ᾽ ἐφρόνει. περὶ 

ὃὲ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀνδρῶν γεγονότων, οὐδενὸς ἧττον 

ἐπαίνου τυγχάνειν ἀξίων, ἴσασιν οἵ ταῖς ἡμετέραις 

ἀρχαιολογέαις ἐντυγχάνοντες. 

ο΄ (181) τὰ δὲ λοιπὰ τῶν ἐν τῇ κατηγορίᾳ γεγραμ- 

μένων ἄξιον ἦν ἴσως ἀναπολόγητα παραλιπεῖν, ἵν᾽ 

αὐτὸς αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων Αἰγυπτίων ἡ ὃ κατη- 

γορῶν. ἐγκαλεῖ γὰρ ὅτι ξῷα ϑύομεν καὶ χοῖρον οὐκ 

ἐσθίομεν, χαὶ τὴν τῶν αἰδοίων χλευάξει περιτομήν. 

30 (1385 τὸ μὲν οὖν περὶ τῆς τῶν ἡμέρων ξῴων ἀναι- 
ρέσεως κοινόν ἐστι καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους 
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ἅπαντας. Amíov δὲ τοῖς ϑύουσιν ἐγκαλῶν αὑτὸν ἐξή- 

λεγξεν ὄντα τὸ γένος Αἰγύπτιον. οὐ γὰρ ἂν Ἕλλην 
àv ἢ Μακεδὼν ἐχαλέπαινεν. οὗτοι γὰρ εὔχονται ϑύειν 

ἑχατόμβας τοῖς ϑεοῖς. καὶ χρῶνται τοῖς ἱερείοις πρὸς 

εὐωχίαν, καὶ οὐ διὰ τοῦτο συμβέβηκεν ἐρημοῦσϑαι 

τὸν χόσμον τῶν βοσκημάτων, ὅπερ ᾿Ζ4πίων ἔδεισεν. 

(1395 sí μέντοι τοῖς Αἰγυπτίων ἔϑεσιν ἠκολούϑουν 

ἅπαντες, ἠρήμωτο μὲν ἂν ὃ xóouog τῶν ἀνϑρώπων,. 

τῶν ἀγριωτάτων δὲ ϑηρίων ἐπληϑύνϑη, ἃ ϑεοὺς οὗτοι 
νομίξοντες ἐπιμελῶς ἐκχτρέφουσι. | (1405 καὶ μὴν εἴ το 
τις αὐτὸν ἤρετο, τῶν πάντων Αἰγυπτίων τίνας εἶναι 

καὶ σοφωτάτους καὶ ϑεοσεβεῖς νομίξει, πάντως ἂν 

ὡμολόγησε τοὺς ἱερεῖς" 4141) δύο γὰρ αὐτούς φασιν 

ὑπὸ τῶν βασιλέων ἐξ ἀρχῆς ταῦτα προστετάχϑαι, τήν 

τε τῶν ϑεῶν ϑεραπείαν καὶ τῆς σοφίας τὴν ἐπιμέλειαν. 

ἐκεῖνοι τοίνυν ἅπαντες καὶ περιτέμνονται καὶ χοιρείων 

ἀπέχονται βρωμάτων. οὐ μὴν οὐδὲ τῶν ἄλλων Aiyv- 
πτίων οὐδὲ εἷς ὗν ϑύει voig θεοῖς. 4142» ἄρ᾽ οὖν 
τυφλὸς ἦν τὸν νοῦν ᾿Ζπίων ὑπὲρ Αἰγυπτίων ἡμᾶς 
λοιδορεῖν συνθέμενος, ἐκείνων δὲ κατηγορῶν. οἵ ye 

μὴ μόνον χρῶνται τοῖς ὑπὸ τούτου λοιδορουμένοις 

ἔϑεσιν. ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδαξαν περιτέμνεσϑαι, 

καϑάπερ εἴρηκεν ᾿Ηρόδοτος; {1485 ὅϑεν εἰκότως μοι 

δοκεῖ τῆς εἰς τοὺς πατρίους αὐτοῦ νόμους βλασφημίας 

δοῦναι δίκην '"Aníov τὴν πρέπουσαν" περιετμήϑη γὰρ 

ἐξ ἀνάγκης, ἑλκώσεως αὐτῷ περὶ τὸ αἰδοῖον γενομένης, 

καὶ μηδὲν ὠφεληϑεὶς ὑπὸ τῆς περιτομῆς ἀλλὰ σηπόμενος 
ἐν δειναῖς ὀδύναις ἀπέϑανεν. {144) δεῖ γὰρ τοὺς εὖ 

| φρονοῦντας voig μὲν οἰκείοις νόμοις περὶ τὴν εὐσέβειαν 

ἀκριβῶς ἐμμένειν, τοὺς δὲ τῶν ἄλλων μὴ λοιδορεῖν. ὃ 
δὲ τούτους μὲν ἔφυγε, τῶν ἡμετέρων δὲ κατεψεύσατο. 

80 
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τοῦτο μὲν "Azíovi τοῦ βίου τὸ τέλος ἐγένετο, καὶ 

τοῦτο [παρ᾽] ἡμῶν ἐνταῦϑα τὸ πέρας ἔστω τοῦ Aóyov: 

(140) ἐπεὶ δὲ καὶ ᾿“πολλώνιος ὁ Μόλων καὶ “υσί- 14 

ueyoe καί τινες ἄλλοι τὰ μὲν ὑπ᾽ ἀγνοίας, τὸ πλεῖστον 

δὲ χατὰ δυσμένειαν. περί τὲ τοῦ νομοϑετήσαντος ἡμῖν 

ΜΜωυσέος καὶ περὶ τῶν νόμων πεποίηνται λόγους οὔτε 

δικαίους οὔτ᾽ ἀληϑεῖς, τὸν μὲν ὡς γόητα καὶ ἀπα- 
τεῶνα διαβάλλοντες. τοὺς νόμους δὲ κακίας ἡμῖν καὶ 

οὐδεμιᾶς ἀρετῆς φάσκοντες εἶναι διδασκάλους, βούλο- 

10 μαν συντόμως καὶ περὶ τῆς ὅλης ἡμῶν καταστάσεως 

τοῦ πολιτεύματος καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος. ὡς ἂν ὦ 

δυνατός, εἰπεῖν. (1465 οἶμαι γὰρ ἔσεσϑαι φανερὸν 

ὅτι χαὶ πρὸς εὐσέβειαν καὶ πρὸς κοινωνίαν τὴν μετ᾽ 

ἀλλήλων καὶ πρὸς τὴν καϑόλου φιλανθρωπίαν, ἔτι 

δὲ πρὸς δικαιοσύνην καὶ τὴν ἐν τοῖς πόνοις καρτε- 

ρίαν καὶ ϑανάτου περιφρόνησιν ἄριστα κειμένους ἔχο- 

μὲν τοὺς νόμους. «147» παρακαλῶ δὲ τοὺς ἐντευξο- 

μένους τῇ γραφῇ μὴ μετὰ φϑόνου ποιεῖσϑαι τὴν 

ἀνάγνωσιν" οὐ γὰρ ἐγκώμιον ἡμῶν αὐτῶν προειλόμην 

20 συγγράφειν, ἀλλὰ πολλὰ καὶ ψευδῆ κατηγορουμένοις 

ἡμῖν ταύτην ἀπολογίαν δικαιοτάτην εἶναι νομίζω, τὴν 

ἀπὸ τῶν νόμων xo9' οὺἣς ζῶντες διατελοῦμεν. (148) 

ἄλλως τε καὶ τὴν κατηγορίαν ὃ ᾿Απολλώνιος οὐκ 

ἀϑρόαν ὥσπερ ὁ zxíov ἔταξεν. ἀλλὰ σποράδην καὶ 

διὰ πάσης τῆς συγγραφῆς ποτὲ μὲν ὡς ἀϑέους καὶ 

μισανϑρώπους λοιδορεῖ, ποτὲ δ᾽ αὖ δειλίαν ἡμῖν ὀνει- 
δέζει, καὶ τοὔμπαλιν ἔστιν ὅπου τόλμαν κατηγορεῖ καὶ 

ἀπόνοιαν. λέγει δὲ καὶ ἀφυεστάτους εἶναι τῶν βαρ- 

égov, καὶ διὰ τοῦτο μηδὲν εἰς τὸν βίον εὕρημα 

so συμβεβλῆσϑαι μόνους. 41495 ταῦτα δὲ πάντα διε- 

λεγχϑήσεσϑαι νομίζω σαφῶς. εἰ τἀναντία τῶν εἰρη- 
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μένων φανείη xol διὰ τῶν νόμων ἡμῖν προστεταγμένα 

καὶ πραττόμενα μετὰ πάσης ἀκριβείας ὑφ᾽ ἡμῶν. (150» 

εἰ δ᾽ ἄρα βιασϑείην μνησϑῆναι τῶν παρ᾽ ἑτέροις ὑπε- 

ναντίως νενομισμένων, τούτου δίκαιοι τὴν αἰτίαν ἔχειν 

εἰσὶν oí τὰ παρ᾽ ἡμῖν ὡς χείρω παραβάλλειν ἀξιοῦν- 5 

τες. οἷς οὐδέτερον ἀπολειφϑήσεσϑαι νομίξω λέγειν, 

οὔϑ᾽ ὡς οὐχὶ τούτους ἔχομεν τοὺς νόμους, ὧν ἐγὼ 

παραϑήσομαι τοὺς κεφαλαιωδεστάτους, οὔϑ᾽ ὡς οὐχὶ 
μάλιστα πάντων ἐμμένομεν τοῖς ἑαυτῶν νόμοις. 

(1615) μικρὸν οὖν ἀναλαβὼν τὸν λόγον τοῦτ᾽ ἂν 1 
εἴποιμι πρῶτον, ὅτι τῶν ἀνόμως καὶ ἀτάκτως βιούν- 

τῶν οἱ τάξεως καὶ νόμου κοινωνίας ἐπιϑυμηταὶ γενό- 

μενον καὶ πρῶτοι κατάρξαντες εἰκότως ἂν ἡμερότητι 

καὶ φύσεως ἀρετῇ διενεγκεῖν μαρτυρηϑεῖεν. «4152» 

ἀμέλει πειρῶνται τὰ παρ᾽ ἑαυτοῖς ἕκαστοι πρὸς τἀρ- τὸ 

χαιότατον ἀνάγειν, ἵνα μὴ μιμεῖσϑαι δόξωσιν ἑτέρους, 

&AÀ αὐτοὶ τοῦ ξῆν νομίμως ἄλλοις ὑφηγήσασϑαι. 

(15835 τούτων δὲ τοῦτον ἐχόντων τὸν τρόπον, ἀρετὴ 

μέν ἐστι νομοϑέτου τὰ βέλτιστα συνιδεῖν καὶ πεῖσαι 

τοὺς χρησομένους περὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ τιϑεμένων, so 

πλήϑους δὲ τὸ πᾶσι τοῖς δόξασιν ἐμμεῖναι, καὶ μήτ᾽ 

εὐτυχίαις μήτε συμφοραῖς αὐτῶν μηδὲν μεταβάλλειν. 

(1545 φημὶ τοίνυν τὸν ἡμέτερον νομοϑέτην τῶν 

ὁπουδηποτοῦν μνημονευομένων νομοϑετῶν προάγειν 

ἀρχαιότητι. “υκοῦργοι γὰρ καὶ Σόλωνες καὶ Ζάλευ- ss 

κος ὃ τῶν “οκρῶν καὶ πάντες oí ϑαυμαξόμενοι παρὰ 

τοῖς Ἕλλησιν ἐχϑὲς δὴ καὶ πρῴην ὡς πρὸς ἐκεῖνον 

παραβαλλόμενον φαίνονται γεγονότες, ὅπου ye μηδ᾽ 

αὐτὸ τοὔνομα πάλαι ἐγιγνώσκετο τοῦ νόμου παρὰ 

τοῖς "EAAqov (1555 χαὶ μάρτυς Ὅμηρος οὐδαμοῦ so 

τῆς ποιήσεως αὐτῷ χρησάμενος. οὐδὲ γὰρ ἦν κατὰ 
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τοῦτον, ἀλλὰ γνώμαις ἀορίστοις τὰ πλήϑη διῳκεῖτο 

καὶ προστάγμασι τῶν βασιλέων. ἀφ᾽ οὗ καὶ μέχρι 

πολλοῦ διέμειναν ἔϑεσιν ἀγράφοις χρώμενοι. καὶ 

πολλὰ τούτων ἀεὶ πρὸς τὸ συντυγχάνον μετατιϑέντες. 

(156) ὃ δὲ ἡμέτερος νομοϑέτης ἀρχαιότατος γεγονὼς 

(τοῦτο γὰρ δήπουϑεν ὁμολογεῖται καὶ παρὰ τοῖς πάντα 

καϑ' ἡμῶν λέγουσιν) ἑαυτόν τε παρέσχεν ἄριστον τοῖς 

πλήϑεσιν ἡγεμόνα καὶ σύμβουλον, τήν τε κατασκευὴν 

αὐτοῖς ὅλην τοῦ βίου τῷ νόμῳ περιλαβὼν ἔπεισε παρα- 

10 δέξασϑαι καὶ βεβαιοτάτην εἰσαεὶ φυλαχϑῆναι παρε- 

δσκχεύασεν. 

(1515 ἴδωμεν δὲ τῶν ἔργων αὐτοῦ τὸ πρῶτον 

μεγαλεῖον. ἐκεῖνος γὰρ τοὺς προγόνους ἡμῶν, ἐπείπερ 

ἔδοξεν αὐτοῖς τὴν Αἴγυπτον ἐκλιποῦσιν ἐπὶ τὴν πά- 

τριον γῆν ἐπανιέναι, πολλὰς τὰς μυριάδας παραλαβὼν 

ἐκ πολλῶν καὶ ἀμηχάνων διέσωσεν εἰς ἀσφάλειαν" καὶ 

γὰρ τὴν ἄνυδρον αὐτοὺς καὶ πολλὴν ψάμμον ἔδει διο- 

δοιπορῆσαι, καὶ νικῆσαι πολεμίους, καὶ τέκνα καὶ γυ- 

ναῖκας καὶ λείαν ὁμοῦ σώξειν μαχομένους. (158) ἐν 

90 οἷς ἅπασι καὶ στρατηγὸς ἄριστος ἐγένετο καὶ σύμβου- 
λος συνετώτατος καὶ πάντων κηδεμὼν ἀληϑέστατος. 

ἅπαν δὲ τὸ πλῆϑος εἰς ἑαυτὸν ἀνηρτῆσϑαι παρε- 

σχκεύασε. καὶ περὶ παντὸς ἔχων πεισϑέντας [αὐτοὺς 

τοῦ κελευσϑέντος], εἰς οὐδεμίαν οἰκείαν ἔλαβε ταῦτα 

πλεονεξίαν, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ μάλιστα τοῦ καιροῦ δυνάμεις 
μὲν αὑτοῖς περιβάλλονται καὶ τυραννίδας o( προεστη- 

κότες, ἐθϑίξουσι δὲ τὰ πλήϑη μετὰ πολλῆς ἀνομίας ζῆν, 
(1595 ἐν τούτῳ τῆς ἐξουσίας ἐκεῖνος καϑεστηκὼς τοὐ- 

ναντίον φήϑη δεῖν εὐσεβεῖν καὶ πολλὴν εὔνοιαν τοῖς 

80 λαοῖς ἐμπαραδσχεῖν, οὕτως αὐτός vs τὰ μάλιστα τὴν 

ἀρετὴν ἐπιδείξειν τὴν αὑτοῦ νομίζων, καὶ σωτηρίαν 
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τοῖς αὐτὸν ἡγεμόνα πεποιημένοις βεβαιοτάτην παρέξειν. 

(1600) καλῆς οὖν αὐτῷ προαιρέσεως καὶ πράξεων με- 
γάλων ἐπιτυγχανομένων εἰκότως ἐνόμιζεν ἡγεμόνα τὲ 

καὶ σύμβουλον ϑεὸν ἔχειν καὶ πείσας πρότερον éuv- 
τὸν ὅτι χατὰ τὴν ἐκείνου βούλησιν ἅπαντα πράττει 

καὶ διανοεῖται, ταύτην devo δεῖν πρὸ παντὸς ἐμποιῆ- 

σαν τὴν ὑπόληψιν τοῖς πλήϑεσιν" οὗ γὰρ πιστεύσαντες 

ἐπισκοπεῖν ϑεὸν τοὺς ἑαυτῶν βίους οὐδὲν ἀνέχονται 

ἐξαμαρτεῖν. «1601. τοιοῦτος μὲν δή τις [αὐτὸς] ἡμῶν 

ὁ νομοϑέτης, οὐ γόης, οὐδ᾽ ἀπατεών, ἅπερ λοιδοροῦν- 

τὲς λέγουσιν ἀδίκως, ἀλλ᾽ οἷον παρὰ τοῖς Ἕλλησιν 

αὐχοῦσι τὸν Μίνω γεγονέναι καὶ μετ᾽ αὐτὸν τοὺς ἄλ- 

Aove νομοϑέτας. «41062» οὗ μὲν γὰρ αὑτῶν τοὺς vó- 

μους ὑποτίϑενται, ὁ δέ γε Μένως ἔλεγεν ὅτι εἰς τὸν 

᾿Ἵπόλλω καὶ τὸ Ζελφικὸν αὐτοῦ μαντεῖον τὰς τῶν 

νόμων μαντείας ἀνέφερεν, ἤτοι τἀληϑὲς οὕτως ἔχειν 

νομίζοντες ἢ πείσειν δᾷον ὑπολαμβάνοντες. «41635 

τίς δ᾽ ἦν ὃ μάλιστα κατορϑώσας τοὺς νόμους, καὶ τίς. 

ὁ δικαιότατα περὶ τῆς τοῦ ϑεοῦ πίστεως ἐπιτυχών, 

πάρεστιν ἐξ αὐτῶν κατανοεῖν τῶν νόμων. ἀντιπαρα- 

βάλλοντας" ἤδη γὰρ περὶ τούτων λεκτέον. (164) οὐ- 

κοῦν ἄπειροι μὲν αἷ κατὰ μέρος τῶν ἐθῶν καὶ τῶν 

νόμων παρὰ τοῖς ἅπασιν ἀνθρώποις διαφοραί" οἱ μὲν 

γὰρ μοναρχίαις. οἱ δὲ ταῖς ὀλίγων δυναστείαις, ἄλλοι 

ὃὲ τοῖς πλήϑεσιν ἐπέτρεψαν τὴν ἐξουσίαν τῶν πολι- 
τευμάτων. «165» ὁ δ᾽ ἡμέτερος νομοϑέτης εἰς μὲν 

τούτων οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀπεῖδεν, ὡς δ᾽ ἄν τις εἴποι βια- 

σάμενος τὸν λόγον, ϑεοκρατίαν ἀπέδειξε τὸ πολίτευμα, 

ϑεῷ τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ κράτος ἀναϑείς,. (1065 καὶ 

πείσας εἰς ἐκεῖνον ἅπαντας ἀφορᾶν ὡς αἴτιον μὲν 

ἁπάντων ὄντα τῶν ἀγαϑῶν. ἃ κοινῇ τε πᾶσιν ἀνϑρώ- 
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ποις ἰδίᾳ τε ἑκάστοις ὑπάρχει, xol ὅσων ἔτυχον αὐτοὶ 
δεηϑέντες ἐν ἀμηχάνοις" λαϑεῖν δὲ τὴν ἐκείνου γνώ- 

μὴν οὐκ ἐνὸν οὔτε τῶν πραττομένων οὐδὲν οὔϑ᾽ ὧν 

τις παρ᾽ αὑτῷ διανοηϑείη. (160» ἀλλ᾽ αὐτὸν ἀπέφηνε 

χαὶ ἀγένητον καὶ πρὸς τὸν ἀίδιον χρόνον ἀναλλοίω- 

τον, πάσης (ἰδέας ϑνητῆς κάλλει διαφέροντα, καὶ δυ- 

νάμει μὲν ἡμῖν γνώριμον, ὁποῖος δὲ κατ᾽ οὐσίαν 
ἐστὶν ἄγνωστον. {1085 ταῦτα περὶ ϑεοῦ φρονεῖν οἵ 

σοφώτατοι παρ᾽ Ἕλλησιν ὅτι μὲν ἐδιδάχϑησαν ἐκεί- 

vov τὰς ἀρχὰς παρασχόντος, ἐῶ νῦν λέγειν" ὅτι δ᾽ 

ἐστὶ καλὰ καὶ πρέποντα τῇ τοῦ ϑεοῦ φύσει xal μεγα- 

λειότητι, σφόδρα μεμαρτυρήκασι" καὶ γὰρ Πυϑαγόρας 

καὶ ᾿Δἀναξαγόρας καὶ Πλάτων καὶ οἵ μετ᾽ ἐκείνους ἀπὸ 

τῆς στοᾶς φιλόσοφοι καὶ μικροῦ δεῖν ἅπαντες οὕτω 

φαίνονται περὶ τῆς τοῦ ϑεοῦ φύσεως πεφρονηκότες. 

(1095) ἀλλ᾽ ot μὲν πρὸς ὀλίγους φιλοσοφοῦντες εἰς 
πλήϑη δόξαις προκατειλημμένα τὴν ἀλήϑειαν τοῦ 

δόγματος ἐξενεγκεῖν οὐκ ἐτόλμησαν. ὃ δ᾽ ἡμέτερος 

νομοϑέτης. ἅτε δὴ τἄργα παρέχων τοῖς νόμοις σύμ- 

φωῶνα. οὐ μόνον τοὺς xc9' αὑτὸν ἔπεισεν, ἀλλὰ καὶ 

τοῖς ἐξ ἐκείνων ἀεὶ «γενησομένοις τὴν περὶ τοῦ ϑεοῦ 

πίστιν ἐνέφυσεν ἀμετακίνητον. «110. αἴτιον δ᾽ ὅτι 
καὶ τῷ τρόπῳ τῆς νομοϑεσίας πρὸς τὸ χρήσιμον πάντων 

ἀεὶ πολὺ διήνεγκεν" οὐ γὰρ μέρος τῆς ἀρετῆς ἐποίησε 

95 τὴν εὐσέβειαν. ἀλλὰ ταύτης τὰ μέρη τἄλλα συνεῖδε 

καὶ κατέστησε" λέγω δὲ τὴν δικαιοσύνην. τὴν καρτε- 

ρίαν, τὴν σωφροσύνην, τὴν τῶν πολιτῶν πρὸς ἀλλή- 

λους ἐν ἅπασι συμφωνίαν. «lil» ἅπασαι γὰρ αἱ 

πράξεις καὶ διατριβαὶ καὶ λόγοι πάντες ἐπὶ τὴν πρὸς 

80 τὸν ϑεὸν ἡμῖν εὐσέβειαν ἔχουσι τὴν ἀναφοράν οὐδὲν 
ΦΊΑΣ ἢ γὰρ τούτων ἀνεξέταστον οὐδ᾽ ἀόριστον παρέλιπε. δύο 
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μὲν γάρ εἰσιν ἁπάσης παιδείας τρόποι καὶ τῆς περὶ 

τὰ ἔϑη κατασκευῆς. ὧν ὁ μὲν λόγων διδασκαλικός, 

ἕτερος δὲ ὁ διὰ τῆς ἀσκήσεως τῶν ἐθῶν. (112) of 

μὲν οὖν ἄλλοι νομοϑέται ταῖς γνώμαις διέστησαν, καὶ 

τὸν ἕτερον αὐτῶν. ὃν ἔδοξεν ἑκάστοις. ἑλόμενοι τὸν 

ἄλλον παρέλιπον, οἷον Δακεδαιμόνιοι μὲν καὶ Κρῆτες 

ἔϑεσιν ἐπαίδευον, οὐ λόγοις, ᾿4ϑηναῖοι δὲ καὶ σχεδὸν 

οἱ ἄλλοι πάντες Ἕλληνες, ἃ μὲν χρὴ πράττειν ἢ μή. 

προσέταττον διὰ τῶν νόμων, τοῦ δὲ πρὸς αὐτὰ διὰ 

τῶν ἔργων ἐϑίξειν ὠλιγώρησαν. (1135 ὁ δ᾽ ἡμέτερος 
νομοϑέτης ἄμφω ταῦτα συνήρμοσε κατὰ πολλὴν ἐπι- 

μέλειαν᾽ οὔτε γὰρ κωφὴν ἀπέλιπε τὴν τῶν ἐθῶν 

ἄσκησιν, οὔτε τὸν £x τοῦ νόμου λόγον ἄπρακτον εἴα- 

σεν, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρξάμενος τροφῆς 

καὶ τῆς κατὰ τὸ οἰκεῖον ἑκάστῳ διαίτης, οὐδὲν οὐδὲ 
τῶν βραχυτάτων αὐτεξούσιον ἐπὶ ταῖς βουλήσεσι τῶν 

χρησομένων κατέλιπεν. (114) ἀλλὰ καὶ περὶ σιτίων. 

ὅσων ἀπέχεσϑαι χρὴ καὶ τίνα προσφέρεσϑαι, καὶ περὶ 

τῶν κοινωνηδσόντων τῆς διαίτης. ἔργων τ᾽ εὐτονίας 
A 3 , M] 2 3 , er f περὶ τὰς τέχνας καὶ τοὔμπαλιν ἀναπαύσεως ὅρον ἔϑη- 

κεν αὐτὸς καὶ κανόνα τὸν νόμον, ἵν᾽ ὥσπερ ὑπὸ πατρὶ 
, M M Ν τούτῳ καὶ δεσπότῃ ξῶντες μήτε βουλόμενοι μηδὲν 

7Ω, , pj9' ὑπ᾽ ἀγνοίας ἁμαρτάνωμεν. 115» οὐδὲ γὰρ τὴν 
δι. 8... , Ly , 9 / " 9 My M 
ὑπ ἀγνοίας ὑποτίμησιν ἠνέσχετο καταλιπεῖν. ἀλλὰ καὶ 

κάλλιστον καὶ ἀναγκαιότατον ἀπέδειξε παίδευμα τὸν 

νόμον, οὐκ εἰσάπαξ ἀκροασομένοις οὐδὲ δὶς ἢ πολλά- 

xig, ἀλλ᾽ ἑκάστης ἑβδομάδος τῶν ἄλλων ἔργων ἀφει- 
μένους ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν τοῦ νόμου ἐκέλευσε συλλέ- 

γεσϑαι καὶ τοῦτον ἀκριβῶς ἐκμανϑάνειν" ὃ δὴ πάντες 

oí νομοϑέται ἐοίκασι παραλιπεῖν, (116» καὶ τοσοῦτον 

oí πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων ἀπέχουσι τοῦ κατὰ τοὺς 
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οἰκείους ξῆν νόμους ὥστε σχεδὸν αὐτοὺς οὐδ᾽ ἴσασιν. 

ἀλλ᾽ ὅταν ἐξαμάρτωσι, τότε παρ᾽ ἄλλων μανϑάνουσιν 

ὅτι τὸν νόμον παραβεβήχασιν. (11) οἵ τὲ τὰς με- 

γίστας καὶ κυριωτάτας παρ᾽ αὐτοῖς ἀρχὰς διοικοῦντες 

ὁμολογοῦσι τὴν ἄγνοιαν" ἐπιστάτας γὰρ παρακαϑίσταν- 

ται τῆς τῶν πραγμάτων οἰκονομίας τοὺς ἐμπειρίαν 

ἔχειν τῶν νόμων ὑπισχνουμένους. «118» ἡμῶν δ᾽ 

ὁντινοῦν τις ἔροιτο τοὺς νόμους. ῥᾷον ἂν εἴποι πάν- 

τας ἢ τοὔνομα τὸ ἑαυτοῦ. τοιγαροῦν ἀπὸ τῆς πρώτης 

εὐθὺς αἰσϑήσεως αὐτοὺς ἐχμανϑάνοντες ἔχομεν ἕν 

ταῖς ψυχαῖς ὥσπερ ἐγκεχαραγμένους. καὶ σπάνιος μὲν 

ὁ παραβαίνων, ἀδύνατος δ᾽ ἡ τῆς κολάσεως παραίτησις. 

(1195 τοῦτο πρῶτον ἁπάντων τὴν ϑαυμαστὴν ὁμό- 

νοιαν ἡμῖν ἐμπεποίηκεν. τὸ γὰρ μίαν μὲν ἔχειν καὶ 

τὴν αὐτὴν δόξαν περὶ ϑεοῦ, τῷ βίῳ δὲ καὶ τοῖς ἔϑεσι 

μηδὲν ἀλλήλων διαφέρειν, καλλίστην ἐν ἔϑεσιν ἀνθρώ- 

zov συμφωνίαν ἀποτελεῖ. (180) παρ᾽ ἡμῖν γὰρ μό- 

νοις οὔτε περὶ τοῦ ϑεοῦ λόγους ἀκούσεταί τις ἀλλή- 

λοις ὑπεναντίους, ὁποῖα πολλὰ παρ᾽ ἑτέροις οὐδ᾽ ὑπὸ 

τῶν τυχόντων μόνον κατὰ τὸ προσπεσὸν ἕκάστῳ λέγε- 

ται πάϑος, ἀλλὰ καὶ παρά τισι τῶν φιλοσόφων αὐτῶν 

τετόλμηται, τῶν μὲν τὴν ὅλην τοῦ ϑεοῦ φύσιν ἀναι- 

ρεῖν τοῖς λόγοις ἐπικεχειρηκότων, ἄλλων δὲ τὴν ὑπὲρ 

ἀνθρώπων αὐτοῦ πρόνοιαν ἀφαιρουμένων" (181) οὔτ᾽ 

ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι τῶν βίων ὄψεται διαφοράν, ἀλλὰ 

κοινὰ μὲν ἔργα πάντων παρ᾽ ἡμῖν, εἷς δ᾽ ὃ λόγος ὃ 

τῷ νόμῳ συμφωνῶν περὶ ϑεοῦ, πάντα λέγων ἐκεῖ- 

vov ἐφορᾶν. χαὶ μὴν περὶ τῶν κατὰ τὸν βίον ἐπι- 

τηδευμάτων ὅτι δεῖ πάντα τἄλλα τέλος ἔχειν τὴν 
εὐσέβειαν, καὶ γυναικῶν ἀκούσειεν ἄν τις καὶ τῶν 

οἰκετῶν. 
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(1825 ὅϑεν δὴ καὶ τὸ προφερόμενον ἡμῖν ὑπό 

τινῶν ἔγχλημα, τὸ δὴ μὴ καινῶν εὑρετὰς ἔργων ἢ 

λόγων ἄνδρας παρασχεῖν. ἐντεῦϑεν συμβέβηκεν. οἵ 

μὲν γὰρ ἄλλοι τὸ μηδενὶ τῶν πατρίων ἐμμένειν καλὸν 

εἶναι νομίξουσι, καὶ τοῖς μάλιστα τολμῶσι ταῦτα παρα- 

βαίνειν σοφίας δεινότητα μαρτυροῦσιν. (188) ἡμεῖς 

δὲ τοὐναντίον μίαν εἶναι καὶ φρόνησιν καὶ ἀρετὴν 

ὑπειλήφαμεν τὸ μηδὲν ὅλως ὑπεναντίον μήτε πρᾶξαι 

ἦτε διανοηϑῆναι τοῖς ἐξ ἀρχῆς νομοϑετηϑεῖσιν. ὅπερ 

εἰκότως ἂν εἴη τεκμήριον τοῦ χάλλιστα τεϑῆναι τὸν 

vóuov' τὰ γὰρ μὴ τοῦτον ἔχοντα τὸν τρύπον a πεῖ- 

ραι δεόμενα διορϑώσεως ἐλέγχουσιν. «184» ἡμῖν δὲ 
τοῖς πεισϑεῖσιν ἐξ ἀρχῆς τεϑῆναι τὸν νόμον κατὰ 

ϑεοῦ βούλησιν, οὐδ᾽ εὐσεβὲς ἦν ἔτι τοῦτον μὴ φυ- 
λάττειν. τί γὰρ αὐτοῦ τις ἂν μετακινήσειεν. ἢ τί 

κάλλιον ἐξεύροι, ἢ τί παρ᾽ ἑτέρων ὡς ἄμεινον ἐξε- 
νέγχοι; ἄρά ys τὴν ὅλην κατάστασιν τοῦ πολιτεύ- 

ματος; (1856) καὶ τίς ἂν καλλίων ἢ δικαιοτέρα γένοιτο 

τῆς ϑεὸν μὲν ἡγεμόνα τῶν ὅλων ἡγεῖσϑαι. πεποιημέ- 

νης. τοῖς ἱερεῦσι δὲ κοινῇ μὲν τὰ μέγιστα διοικεῖν 

ἐπιτρεπούσης, τῷ δὲ πάντων ἀρχιερεῖ πάλιν αὖ πεπι- 

στευκυίας τὴν τῶν ἄλλων ἱερέων ἡγεμονίαν: 186» 

οὺς οὐ κατὰ πλοῦτον οὐδέ τισιν ἄλλαις προύχοντας 

αὐτομάτοις πλεονεξίαις τὸ πρῶτον εὐθὺς ὁ νομοϑέτης 

ἐπὶ τὴν τιμὴν ἔταξεν, ἀλλ᾽ ὅσοι τῶν μετ᾽ αὐτοῦ πειϑοῖ 

τε καὶ σωφροσύνῃ τῶν ἄλλων διέφερον, τούτοις τὴν 

περὶ τὸν ϑεὸν μάλιστα ϑεραπείαν ἐνεχείρισεν. (181) 

τοῦτο δ᾽ ἦν καὶ τοῦ νόμου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευ- 
μάτων ἀκριβὴς ἐπιμέλεια᾽ καὶ γὰρ ἐπόπται πάντων 
καὶ δικασταὶ τῶν ἀμφισβητουμένων καὶ κολασταὶ τῶν 

κατεγνωδμένων οἵ ἱερεῖς ἐτάχϑησαν. 
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(1885 τῴ ἂν οὖν ἀρχὴ γένοιτο ταύτης ὁσιωτέρα; 22 

τίς δὲ ϑεῷ τιμὴ μᾶλλον ἁρμόξουσα, παντὸς μὲν τοῦ 

πλήϑους κατεσκευασμένου πρὸς τὴν εὐσέβειαν, ἐξαί- 

ρέτον δὲ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ἱερέων πεπιστευμένων, 

5 ὥσπερ δὲ τελετῆς τινος τῆς ὅλης πολιτείας οἰκονομου- 

μένης: (1895 ἃ γὰρ ὀλίγων ἡμερῶν ἀριϑμὸν ἐπιτη- 

δεύοντες ἄλλοι φυλάττειν οὐ δύνανται. μυστήρια καὶ 

τελετὰς ὀνομάξοντες, ταῦτα μετὰ πολλῆς ἡδονῆς καὶ 

γνώμης ἀμεταπείστου φυλάττομεν ἡμεῖς διὰ τοῦ παν- 

10 τὸς αἰῶνος. τίνες οὖν εἰσὶν αἵ προρρήσεις καὶ ἀπα- 
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γορεύσεις; ἁπλαῖ τε καὶ γνώριμοι. «1905 πρώτη δ᾽ 

ἡγεῖται περὶ ϑεοῦ λέγουσα, ὃ ϑεὸς ἔχει τὰ πάντα" 

παντελὴς καὶ μακάριος, αὐτὸς ἑαυτῷ καὶ πᾶσιν αὐ- 

τάρκης, ἀρχὴ καὶ μέσα καὶ τέλος οὗτος τῶν πάντων, 

ἔργοις μὲν καὶ χάρισιν ἐναργὴς καὶ παντὸς οὕὑτινοσ- 

οὖν φανερώτερος, μορφὴν δὲ καὶ μέγεϑος ἡμῖν ἄφα- 

vog" (191) πᾶσα μὲν γὰρ ὕλη πρὸς εἰκόνα τὴν τού- 

TOV, χἂν 1j πολυτελής, ἄτιμος. πᾶσα δὲ τέχνη πρὸς 
μιμήσεως ἐπίνοιαν ἄτεχνος᾽ οὐδὲν ὅμοιον οὔτ᾽ εἴδομεν 

οὔτ᾽ ἐπινοοῦμεν οὔτ᾽ εἰκάξειν ἐστὴν ὅσιον. (192) ἔργα 

βλέπομεν αὐτοῦ, φῶς. οὐρανόν, γῆν, ἥλιον καὶ σελή- 

νην, ὕδατα, ξῴων γενέσεις, καρπῶν ἀναδόσεις. ταῦτα 

ὁ ϑεὸς ἐποίησεν οὐ χερσίν, οὐ πόνοις, οὐδέ τινῶν 

συνεργασομένων ἐπιδεηϑείς. ἀλλ᾽ αὐτοῦ καλὰ ϑελή- 

σαντος καλῶς ἦν εὐθὺς γεγονότα. τούτῳ δεῖ πάντας 

ἀκολουϑεῖν, καὶ ϑεραπεύειν αὐτὸν ἀσκοῦντας ἀρετήν᾽ 

τρόπος γὰρ ϑεοῦ ϑεραπείας οὗτος ὁσιώτατος. 

. (1985 εἷς ναὸς ἑνὸς ϑεοῦ (φίλον γὰρ ἀεὶ παντὶ 

τὸ ὅμοιον), κοινὸς ἁπάντων κοινοῦ ϑεοῦ ἁπάντων. 

τοῦτον ϑεραπεύουσι μὲν διὰ παντὸς οἵ ἱερεῖς, ἡγεῖται 

ὃξ τούτων ὁ πρῶτος ἀεὶ κατὰ γένος. «194» οὗτος 
Ιοβερηῦβ. VI. 18 
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μετὰ τῶν συνιερέων ϑύσει τῷ ϑεῷ, φυλάξει τοὺς 

νόμους. δικάσει περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων, κολάδει 

τοὺς ἐλεγχϑέντας ἐπ᾽ ἀδίκῳ. ὃ δέ γε τούτῳ μὴ πει- 

ϑόμενος ὑφέξει δίκην ὡς εἰς τὸν ϑεὸν αὐτὸν ἀσεβῶν. 

(1955 ϑύομεν τὰς ϑυσίας οὐκ εἰς πλήρωσιν ἑαυτῶν 

καὶ μέϑην (ἀβούλητα γὰρ τῷ ϑεῷ τάδε, καὶ πρόφασις 

ἂν ὕβρεως γένοιτο καὶ πολυτελείας), ἀλλὰ σώφρονας εὐ- 

τάχτους εὐσταλεῖς. ὅπως δὲ μάλιστα ϑύοντες σωφρονῶ- 

uev, (1965 x&v ταῖς ϑυσίαις ὑπὲρ τῆς κοινῆς εὔχεσϑαι 

δεῖ πρῶτον σωτηρίας, εἶϑ'᾽ ὑπὲρ ἑαυτῶν" ἐπὶ γὰρ κοι- 

νωνίᾳ γεγόναμεν, x«i ταύτην ὃ προτιμῶν τοῦ καϑ' 

ἑαυτὸν βίου μάλιστ᾽ ἂν εἴη ϑεῷ κεχαρισμένος. (191) 

παράκλησις δὲ πρὸς τὸν ϑεὸν ἔστω διὰ τῆς εὐχῆς καὶ 

δέησις οὐχ ὅπως διδῷ τἀγαϑά (δέδωκε γὰρ αὐτὸς ἑχὼν 

καὶ πᾶσιν εἰς μέσον κατέϑηκεν). ἀλλ᾽ ὕπως δέχεσθαι 

δυνώμεϑα καὶ λαβόντες φυλάττωμεν. «198» ἁγνείας 

ἐπὶ ταῖς ϑυσίαις διεξίρηκεν ὃ νόμος ἀπὸ κήδους, ἀπὸ 

ἀεχοῦς, ἀπὸ κοινωνίας τῆς πρὸς γυναῖκα, καὶ πολλῶν 

ἄλλων, ἃ μαχρὸν ἂν εἴη νῦν γράφειν. 

τοιοῦτος μὲν ὁ περὶ ϑεοῦ καὶ τῆς ἐκείνου ϑερα- 

πείας λόγος ἡμῖν ἐστιν, ὃ δ᾽ αὐτὸς ἅμα καὶ νόμος" 

(1995 τίνες δ᾽ oí περὶ γάμων; μῖξιν μόνην οἶδεν ὃ 

ψόμος τὴν κατὰ φύσιν τὴν πρὸς γυναῖκα, καὶ ταύτην εἰ 

μέλλοι τέκνων ἕνεκα γίγνεσϑαι" τὴν δὲ πρὸς ἄρρενας 

ἀρρένων ἐστύγηκε, καὶ ϑάνατος τοὐπιτέμιον εἴ τις ἐπι- 

χειρήσειεν. (200) γαμεῖν δὲ κελεύει ua] προικὶ προσέ- 

qovr«g, μηδὲ βιαίαις ἁρπαγαῖς, μηδ᾽ αὖ δόλῳ καὶ ἀπάτῃ 

πείδαντας, ἀλλὰ μνηστεύειν παρὰ τοῦ δοῦναι κυρίου καὶ 

κατὰ συγγένειαν τὴν ἐπιτήδειον. 201) γυνὴ δὲ χεῖρον, 

φησίν, ἀνδρὸς εἰς ἅπαντα. τοιγαροῦν ὑπακουέτω. μὴ 
΄, ΕΒ 3r πρὸς ὕβριν, ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἄρχηται" ϑεὸς γὰρ ἀνδρὶ τὸ κράτος 
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ἔδωκε. ταύτῃ συνεῖναι δεῖ τὸν γήμαντα μόνῃ, τὸ δὲ 
τὴν ἄλλου πειρᾶν ἀνόσιον εἰ δέ τις τοῦτο πράξειεν, 

οὐδεμία ϑανάτου παραίτησις, οὔτ᾽ εἰ βιάσαιτο παρ- 

ϑένον ἑτέρῳ προωμολογημένην, οὔτ᾽ εἰ πείσειε γεγα- 

μημένην. (2025 τέκνα τρέφειν ἅπαντα προσέταξε, 

καὶ γυναιξὶν ἀπεῖπε μήτ᾽ ἀμβλοῦν τὸ σπαρὲν μήτε 
διαφϑείρειν ἄλλῃ μηχανῇ τεχνοχτόνος γὰρ ἂν εἴη, 

ψυχὴν ἀφανίξουσα καὶ τὸ γένος ἐλαττοῦσα. τοιγαροῦν 

εἴ τις ἐπὶ λέχους φϑορὰν παρέλϑοι, καϑαρὸς εἶναι οὐ 

δύναται. «208» ἧ καὶ μετὰ τὴν νόμιμον συνουσίαν 
ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἀπολούσασϑαι κελεύει ὃ νόμος. 

ψυχῆς τὲ γὰρ καὶ σώματος ἐγγέγνεται μολυσμὸς ὡς 

πρὸς ἄλλην χώραν ὑποβαλόντων᾽ καὶ γὰρ ἐμφυομένη 

σώμασι κακοπαϑεῖ ἡ ψυχή, καὶ τούτων αὖ πάλιν ὡς 
ϑανάτῳ διακριϑεῖσα. διό περ ἁγνείας ἐπὶ πᾶσι τοῖς 

τοιούτοις προσέταξεν. 

(2045 οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐπὶ ταῖς τῶν παίδων γενέσεσιν 95 

ἐπέτρεψεν εὐωχίας συνάγειν καὶ προφάδεις ποιεῖσϑαι 

μέϑης, ἀλλὰ σώφρονα τὴν ἀρχὴν εὐθὺς τῆς τροφῆς 

ἔταξε. καὶ γράμματα παιδεύειν ἐκέλευσε, περί τε τοὺς 

νόμους ἀναστρέφεσϑαι καὶ τῶν προγόνων τὰς πράξεις 

ἐπίστασϑαι. τὰς μὲν ἵνα μιμῶνται, τοῖς δ᾽ ἵνα συντρε- 

φόμενοι μήτε παραβαίνωσι μήτε σκῆψιν ἀγνοίας ἔχωσι. 

(200) τῆς δ᾽ εἰς τοὺς τετελευτηκότας προυνόησεν 26 

ὁσίας οὔτε πολυτελείαις ἐνταφίων οὔτε κατασκευαῖς 

μνημείων ἐπιφανῶν. ἀλλὰ τὰ μὲν περὶ τὴν κηδείαν 

προσέταξε τοῖς οἰκειοτάτοις ἐπιτελεῖν. πᾶσι δὲ τοῖς 

παριοῦσι ϑαπτομένου τινὸς καὶ συνελθεῖν καὶ συνα- 

 ποδύρασϑαι ἐποίησε νόμιμον, καϑαίρειν δὲ καὶ τὸν 

80 οἶκον καὶ τοὺς ἐνοικοῦντας ἀπὸ κήδους. ἵνα πλεῖστον 

ἀπέχῃ τοῦ δοκεῖν καϑαρὸς εἶναί τις φόνον ἐργασάμενος. 
185 
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(2065 γονέων τιμὴν μετὰ τὴν πρὸς 950v δευτέραν 

ἔταξε, καὶ τὸν οὐκ ἀμειβόμενον τὰς παρ᾽ αὐτῶν χάρι- 

τας ἀλλ᾽ εἰς δτιοῦν ἐλλείποντα λευσϑησόμενον παρα- 

δίδωσι. καὶ παντὸς τοῦ πρεσβυτέρου τιμὴν ἔχειν τοὺς 

νέους φησίν, ἐπεὶ πρεσβύτατον ὃ ϑεός. κρύπτειν οὐ- 

δὲν ἐᾷ πρὸς φίλους" (201) οὐ γὰρ εἶναι φιλίαν τὴν 

μὴ πάντα πιστεύουσαν. κἂν συμβῇ τις ἔχϑρα, τού- 

τῶν τἀπόρρητα λέγειν κεκώλυκε. δικάξων εἰ δῶρά τις 
λάβοι. ϑάνατος ἣ ξημία. περιορῶν (xévqv, βοηϑεῖν 

ἐνόν, ὑπεύϑυνος. 42085 ὃ μὴ κατέϑηκέ τις, οὐκ 

ἀναιρήσεται. τῶν ἀλλοτρίων οὐδενὸς ἅψεται. δανεί- 

ὅσας τόκον οὐ λήψεται. ταῦτα καὶ πολλὰ τούτοις ὅμοια 

τὴν πρὸς ἀλλήλους ἡμῶν συνέχει κοινωνίαν. 

(2005 πῶς δὲ καὶ περὶ τῆς πρὸς ἀλλοφύλους ἐπιει- 

κείας ἐφρόντισεν ὃ νομοϑέτης, ἄξιον ἰδεῖν" φανεῖται 

γὰρ ἄριστα πάντων προνοησάμενος ὅπως μήτε τὰ οὐ- 

κεῖα διαφϑείρωμεν,. μήτε φϑονήσωμεν τοῖς μετέχειν 

τῶν ἡμετέρων προαιρουμένοις. «210» ὅσοι μὲν γὰρ 

ϑέλουσιν ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ἡμῖν νόμους ξῆν ὑπελϑόν- 

τες, δέχεται φιλοφρόνως, οὐ τῷ γένει μόνον ἀλλὰ καὶ 

τῇ προαιρέσει τοῦ βίου νομίξων εἶναι τὴν οἰκειότητα" 

τοὺς δ᾽ ἐκ παρέργου προσιόντας ἀναμίγνυσϑαι ταῖς 
συνηϑείαις οὐκ ἠϑέληδε. 

(211) τἄλλα δὲ προείρηκεν ὧν ἐστιν ἡ μετάδοσις 
ἀναγκαία πᾶσι παρέχειν τοῖς δεομένοις πῦρ ὕδωρ 

τροφήν, ὁδοὺς φράξειν, ἄταφον μὴ περιορᾶν. ἐπιεικῆ 

δὲ χαὶ τὰ πρὸς τοὺς πολεμίους κριϑέντας εἶναι" 

(212) οὐδὲ γὰρ ἐᾷ τὴν γῆν αὐτῶν πυρπολεῖν, οὐδὲ 

κόπτειν ἥμερα δένδρα συγκεχώρηκεν, ἀλλὰ καὶ σκυ- 

λεύειν ἀπείρηκε τοὺς ἐν τῇ μάχῃ πεσόντας. καὶ τῶν 

αἰχμαλώτων προυνόησεν ὅπως αὐτῶν ὕβοις ἀπῇ, μά- 

σι 
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λιστα δὲ γυναικῶν. «219» οὕτω δ᾽ ἡμερότητα καὶ 

φιλανθρωπίαν ἡμᾶς ἐπαίδευσεν ὡς οὐδὲ τῶν ἀλόγων 

(oov ὠλιγώρησεν, ἀλλὰ μόνην μὲν ἀφῆκε τούτων 

χρῆσιν τὴν νόμιμον, πᾶσαν δ᾽ ἑτέραν ἐκώλυσεν. ἃ δ᾽ 

5 ὥσπερ ἱχετεύοντα προσφεύγει ταῖς οἰκίαις. ἀπεῖπεν 

ἀνελεῖν. οὐδὲ νεοττοῖς ἐπέτρεψε τοὺς γονέας αὐτῶν 

συνεξαιρεῖν, φείδεσϑαι δὲ κἀν τῇ πολεμίᾳ τῶν ἐργα- 
ζομένων ξῴων. καὶ μὴ φονεύειν. (2145 οὕτω παντα- 

χόϑεν τὰ πρὸς ἐπιείκειαν περιεσκέψατο, διδασκαλικοῖς 

τὸ μὲν τοῖς προειρημένοις χρησόμενος νόμοις, τοὺς δ᾽ αὖ 

κατὰ τῶν παραβαινόντων τιμωρητικοὺς τάξας ἄνευ 

προφάσεως" (2155 ξημία γὰρ ἐπὶ τοῖς πλείστοις τῶν 

παραβαινόντων ἐστὶ ϑάνατος, ἂν μοιχεύσῃ τις, ἂν 

βιάσηται κόρην. ἂν ἄρρενι τολμήσῃ πεῖραν προσφέ- 

15 Q&v, ἂν ὑπομείνῃ παϑεῖν ὃ πειρασϑείς. ἔστι δὲ καὶ 

ἐπὶ δούλοις ὁμοέως Ó νόμος ἀπαραίτητος. «4216» ἀλλὰ 

καὶ περὶ μέτρων εἴ τις κακουργήδειεν ἢ σταϑμῶν, ἢ 

περὶ πράσεως ἀδίκου καὶ δόλῳ γενομένης. κἂν ὑφέ- 

ληταί τις ἀλλότριον. κἂν ὃ μὴ κατέϑηκεν ἀνέληται" 

zo πάντων εἰσὶ κολάσεις, οὐχ οἷαι παρ᾽ ἑτέροις. ἀλλ᾽ ἐπὶ 

τὸ μεῖξον. (211) περὶ μὲν γὰρ γονέων ἀδικίας ἢ τῆς 

εἰς τὸν ϑεὸν ἀσεβείας. κἂν μελλήσῃ vio, εὐθέως ἀπόλ- 

λυται. τοῖς μέντοι γε κατὰ τοὺς νόμους πάντα πράτ- 

τουσι τὸ γέρας ἐστὶν οὐκ ἄργυρος οὐδὲ χρυσός. οὐ 

25 μὴν οὐδὲ κοτίνου στέφανος ἢ σελίνου καὶ τοιαύτη τις 

ἀνακήρυξις, (218) ἀλλ᾽ αὐτὸς ἕκαστος αὑτῷ τὸ συνει- 

δὸς ἔχων μαρτυροῦν πεπίδστευκε. τοῦ μὲν νομοϑέτου 

προφητεύσαντος. τοῦ δὲ ϑεοῦ τὴν πίστιν ἰσχυρὰν 
παρεδσχηκότος. ὅτι τοῖς τοὺς νόμους διαφυλάξασι. κἂν 

80 εὐ δέοι ϑνήσκειν ὑπὲρ αὐτῶν, προϑύμως ἀποϑανοῦ- 

σιν ἔδωκεν ó ϑεὺὸς γενέσϑαι τε πάλιν καὶ βίον ἀμείνω 

30 
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λαβεῖν ἐκ περιτροπῆς. (2195 ὥκνουν δ᾽ àv ἐγὼ νῦν 

ταῦτα γράφειν, εἰ μὴ διὰ τῶν ἔργων ἅπασιν ἦν φα- 
νερὸν ὅτι πολλοὶ καὶ πολλάκις ἤδη τῶν ἡμετέρων περὶ 

τοῦ μηδὲ ῥῆμα φϑέγξασϑαι παρὰ τὸν νόμον πάντα 
παϑεῖν γενναίως προείλοντο. 

(2205 καίτοι γ᾽ εἰ μὴ συμβεβήκει γνώριμον ἡμῶν 

τὸ ἔϑνος ἅπασιν ἀνθρώποις ὑπάρχειν κἀν φανερῷ 

κεῖσϑαι τὴν ἐθελούσιον ἡμῶν τοῖς νόμοις ἀκολουϑίαν., 

(2215 ἀλλά τις ἢ συγγράψαι λέγων αὐτὸς ἀνεγίγνωδκε 

τοῖς “Ἑλλησιν, ij που γε περιτυχεῖν ἔξω τῆς γιγνωσκο- 

μένης γῆς ἔφασχεν ἀνθρώποις τοιαύτην μὲν ἔχουσι 

δόξαν οὕτω σεμνὴν περὶ τοῦ ϑεοῦ, τοιούτοις δὲ vó- 

ἱοις πολὺν αἰῶνα βεβαίως ἐμμεμενηκόσι, πάντας ἂν 

οἶμαι ϑαυμάσαι διὰ τὰς συνεχεῖς παρ᾽ αὑτοῖς μετα- 
βολάς. (222) ἀμέλει τῶν γράψαι τι παραπλήσιον εἰς 

πολιτείαν καὶ νόμους ἐπιχειρησάντων ὡς ϑαυμαστὰ 

συνϑέντων κατηγοροῦσι, φάσκοντες αὐτοὺς λαβεῖν ἀδυ- 

νάτους ὑποϑέσεις. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους παραλείπω 

φιλοσόφους. ὅσοι τι τοιοῦτον £v τοῖς συγγράμμασιν 

ἐπραγματεύσαντο. (228) Πλάτων δὲ ϑαυμαξόμενος 

παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ὡς καὶ σεμνότητι βίου διενεγκὼν 

καὶ δυνάμει λόγων καὶ πειϑοῖ πάντας ὑπεράρας τοὺς 

ἐν φιλοσοφίᾳ γεγονότας. ὑπὸ τῶν φασκόντων δεινῶν 

εἶναι τὰ πολιτικὰ μικροῦ δεῖν χλευαζόμενος καὶ κωμῳ- 

δούμενος διατελεῖ. 4224» καίτοι τἀκείνου σκοπῶν 

συχνῶς τις ἂν εὕροι δάον᾽ ὄντα καὶ τῆς τῶν πολλῶν 

ἔγγιον συνηϑείας. αὐτὸς δὲ Πλάτων ὡμολόγησεν ὅτι 

τὴν ἀληϑῆ περὶ τοῦ ϑεοῦ δόξαν εἰς τὴν τῶν ὄχλων 

ἄγνοιαν οὐκ ἦν ἀσφαλὲς ἐξενεγχεῖν. 4225» ἀλλὰ τὰ 
μὲν Πλάτωνος λόγους τινὲς εἶναι κενοὺς νομίζουσι, 

κατὰ πολλὴν ἐξουσίαν κεκαλλιγραφημένους" μάλιστα 
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δὲ τῶν νομοϑετῶν “υκοῦργον τεϑαυμάκασι. καὶ τὴν 

Σπάρτην ἅπαντες ὑμνοῦσιν ὅτι τοῖς ἐκείνου νόμοις 

ἐπὶ πλεῖστον ἐνεκαρτέρησεν. 4226» οὐχοῦν τοῦτο μὲν 

ὡμολογήσϑω, τεκμήριον ἀρετῆς εἶναι τὸ πείϑεσϑαι 

τοῖς νόμοις" οὗ δὲ “ακεδαιμονίους ϑαυμάξοντες τὸν 

ἐκείνων χρόνον ἀντιπαραβαλλέτωσαν τοῖς πλείοσιν ἢ 

δισχιλίοις ἔτεσι τῆς ἡμετέρας πολιτείας. (221) καὶ 

προσέτι λογιξέσϑωσαν ὅτι Μακεδαιμόνιοι μὲν ὅσον ἐφ᾽ 

ἑαυτῶν χρόνον εἶχον τὴν ἐλευϑερίαν, ἀκριβῶς ἔδοξαν 

τοὺς νόμους διαφυλάττειν, ἐπεὶ μέντοι περὶ αὐτοὺς 

ἐγένοντο μεταβολαὶ τῆς τύχης. μικροῦ δεῖν ἁπάντων 

ἐξελάϑοντο τῶν νόμων, (2285 ἡμεῖς δ᾽ ἐν τύχαις μυ- 

θέαις γεγονότες διὰ τὰς τῶν βασιλευσάντων τῆς ᾿᾽Ζ4σίας 

μεταβολὰς οὐδ᾽ ἐν τοῖς ἐσχάτοις τῶν δεινῶν τοὺς νό- 

μους προύδομεν. οὐκ ἀργίας οὐδὲ τρυφῆς αὐτοὺς χάριν 

περιέποντες. ἀλλ᾽ εἴ τις (τἀληϑὲς) ἐϑέλοι σκοπεῖν, 

πολλῷ τινι τῆς δοκούσης ἐπιτετάχϑαι Δακεδαιμονίοις 

καρτερίας μείξονας ἄϑλους καὶ πόνους ἡμῖν ἐπιτιϑέν- 

τες. (2295 oí μέν γε μήτε γῆν ἐργαξόμενοι μήτε περὶ 

τέχνας πονοῦντες. ἀλλὰ πάσης ἐργασίας ἄφετοι, λιπαροὶ 

καὶ τὰ σώματα πρὸς κάλλος ἀσκοῦντες ἐπὶ τῆς πόλεως 

διῆγον, (2305 ἄλλοις ὑπηρέταις πρὸς ἅπαντα τὰ τοῦ 

βίου χρώμενοι καὶ τροφὴν ἑτοίμην παρ᾽ ἐκείνων λαμ- 

βάνοντες, ἐφ᾽ ἕν δὴ τοῦτο μόνον τὸ καλὸν ἔργον καὶ 

φιλάνϑρωπον ἅπαντα καὶ πράττειν καὶ πάσχειν ὑπο- 

μένοντες, τὸ κρατεῖν πάντων ἐφ᾽ οὃς ἂν στρατεύωσιν. 

(251) ὅτι δὲ μηδὲ τοῦτο κατώρϑωσαν, ἐῶ λέγειν" οὐ 

γὰρ καϑ' ἕνα μόνον, ἀλλὰ πολλοὶ πολλάκις ἀϑρόως 

τῶν τοῦ νόμου προσταγμάτων ἀμελήσαντες αὑτοὺς 
80 μετὰ τῶν ὅπλων παρέδοσαν τοῖς πολεμίοις. 

(232» ἄρ᾽ οὖν καὶ παρ᾽ ἡμῖν, οὐ λέγω τοσούτους, 32 
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ἀλλὰ δύ᾽ ἢ τρεῖς ἔγνω τις προδότας γενομένους τῶν 

νόμων ἢ ϑάνατον φοβηϑέντας, οὐχὶ τὸν ῥᾷστον ἐκεῖς- 

vov λέγω, τὸν συμβαίνοντα τοῖς μαχομένοις, ἀλλὰ τὸν 

μετὰ λύμης τῶν σωμάτων, óxoiog εἶναι δοκεῖ πάντων 

χαλεπώτατος; (23395 ὥστ᾽ ἐγὼ νομίζω τινὰς κρατήσαν- 

τας ἡμῶν οὐχ ὑπὸ μίσους προσφέρεσϑαι ὡς ὑποχει- 

Qío.g, ἀλλ᾽ ὡς ϑαυμαστόν τι ϑέαμα βουλομένους ἰδεῖν. 

εἶ τινες εἰσὶν ἄνθρωποι oí μόνον εἶναι κακὸν αὑτοῖς 

πεπιστευκότες, εἰ πρᾶξαί τι παρὰ τοὺς ἑαυτῶν νόμους 

- 
9 

ἢ λόγον εἰπεῖν παρ᾽ ἐκείνους παραβιασϑεῖεν. «294) 1 

οὐ χρὴ δὴ ϑαυμάξειν εἰ πρὸς ϑάνατον ἀνδρείως ἔχο- 

μὲν ὑπὲρ τῶν νόμων παρὰ τοὺς ἄλλους ἅπαντας. οὐδὲ 

γὰρ τὰ ῥᾷστα δοκοῦντα τῶν ἡμετέρων ἐπιτηδευμάτων 

ἄλλοι ῥαδίως ὑπομένουσιν, αὐτουργίαν λέγω καὶ τρο- 

φῆς λιτότητα. καὶ τὸ μηδὲν εἰκῇ μηδ᾽ ὡς ἔτυχεν ἕκα- i5 
στος ἐπιτεϑυμηχκὼς φαγεῖν ἢ πιεῖν, ἢ συνουσίᾳ προσελ- 

ϑεῖν ἢ πολυτελείᾳ, καὶ πάλιν ἀργίας ὑπομεῖναι τάξιν 

ἀμετακίνητον" (2355 ἀλλ᾽ οἱ τοῖς ξίφεσιν ὁμόσε χω- 

ροῦντες καὶ τοὺς πολεμίους ἐξ ἐφόδου τρεπόμενοι τοῖς 

προστάγμασι τοῖς περὶ διαίτης οὐκ ἀντέβλεψαν. ἡμῖν so 

ὃς πάλιν ἐκ τοῦ περὶ ταῦτα τῷ νόμῳ πειϑαρχεῖν 

ἡδέως κἀκεῖ περίεστιν ἐπιδείκνυσϑαι τὸ γενναῖον. 

(2365 εἶτα “υσίμαχοι καὶ Μόλωνες καὶ τοιοῦτοί 

τινὲς ἄλλοι συγγραφεῖς, ἀδόκιμοι σοφισταί, μειρακίων 

ἀπατεῶνες, ὡς πάνυ ἡμᾶς φαυλοτάτους ἀνθρώπων λοι- 35 

δοροῦσιν. «291» ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἂν ἐβουλόμην περὶ τῶν 

παρ᾽ ἑτέροις νομίμων ἐξετάζειν. τὰ γὰρ αὑτῶν ἡμῖν 

φυλάττειν πάτριόν ἐστιν, οὐ τῶν ἀλλοτρίων κατηγο- 

Qeiv* καὶ περί γε τοῦ μήτε χλευάξειν μήτε βλασφημεῖν 

τοὺς νομιξομένους ϑεοὺς παρ᾽ ἑτέροις ἄντικρυς ἡμῖν ὃ 30 

νομοϑέτης ἀπείρηκεν, αὐτῆς ἕνεχα προσηγορίας τοῦ 

decore εξ 
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9:00. «288» τῶν δὲ κατηγόρων διὰ τῆς ἀντιπαρα- 

ϑέσεως ἡμᾶς ἐλέγχειν οἰομένων, οὐχ οἷόν τε κατασιω- 
πᾶν, ἄλλως vs καὶ τοῦ λόγου μέλλοντος οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν 

ἐλεγχϑήσεσϑαι τῶν νῦν αὐτὸν συντιϑέντων, ἀλλ᾽ ὑπὸ 

5 πολλῶν εἰρημένου καὶ λίαν εὐδοκιμούντων. (2395 τίς 

γὰρ τῶν παρὰ τοῖς "EAAqow ἐπὶ σοφίᾳ τεϑαυμασμέ- 

νῶν οὐκ ἐπιτετέμηκε καὶ ποιητῶν τοῖς ἐπιφανεστάτοις 

καὶ νομοϑετῶν τοῖς μάλιστα πεπιστευμένοις. ὅτι τοι- 

αὐτας δόξας περὶ ϑεῶν ἐξ ἀρχῆς τοῖς πλήϑεσιν ἐγκα- 

τὸ τέσπειραν; (2405 ἀριϑμῷ μὲν ὁπόσους ἂν αὐτοὶ ἐϑε- 

λήσωσιν ἀποφήνασϑαι, ἐξ ἀλλήλων δὲ γιγνομένους, καὶ 

. χατὰ παντοίους τρόπους yevécsov' τούτους δὲ καὶ 

διαιροῦντες τόποις καὶ διαίταις ὥσπερ τῶν ζῴων τὰ 

γένη, τοὺς μὲν ὑπὸ γῆν τοὺς δ᾽ ἐν ϑαλάττῃ., τοὺς 

15 μέντοι πρεσβυτάτους αὐτῶν ἐν ταρτάρῳ δεδεμένους" 

(2415 ὅσοις δὲ τὸν οὐρανὸν ἀπένειμαν, τούτοις πατέρα 

μὲν τῷ λόγῳ τύραννον δὲ τοῖς ἔργοις καὶ δεσπότην 

ἐφιστάντες, καὶ διὰ τοῦτο συνισταμένην ἐπιβουλὴν ἐπ᾽ 

αὐτὸν ὑπὸ γυναικὸς καὶ ἀδελφοῦ καὶ ϑυγατρός, ἣν ἐκ 

90 τῆς ἑαυτοῦ χεφαλῆς ἐγέννησεν, ἵνα δὴ συλλαβόντες 

αὐτὸν καϑείρξωσιν, ὥσπερ αὐτὸς ἐκεῖνος τὸν πατέρα 

τὸν ἑαυτοῦ. 

(242) ταῦτα δικαίως μέμψεως πολλῆς ἀξιοῦσιν οἵ 

φρονήσει διαφέροντες, καὶ πρὸς τούτοις καταγελῶσιν, 

s; εἰ τῶν ϑεῶν τοὺς μὲν ἀγενείους καὶ μειράκια. τοὺς δὲ 

πρεσβυτέρους καὶ γενειῶντας εἶναι χρὴ δοκεῖν, ἄλλους 

ὃὲ τετάχϑαι πρὸς ταῖς τέχναις. χαλκεύοντά τινα. τὴν 

δ᾽ ὑφαίνουσαν, τὸν δὲ πολεμοῦντα καὶ μετ᾽ ἀνθρώπων 

μαχόμενον, τοὺς δὲ χιϑαρίζοντας ἢ τοξικῇ χαίροντας" 
80 (245) εἶτ᾽ αὐτοῖς ἐγγιγνομένας πρὸς ἀλλήλους στάσεις 

χαὶ περὶ ἀνθρώπων φιλονικίας, μέχρι τοῦ μὴ μόνον 
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ἀλλήλοις τὰς χεῖρας προσφέρειν, ἀλλὰ καὶ ὑπ᾽ ἀνθρώ- 

zov τραυματιξομένους ὀδύρεσϑαι καὶ κακοπαϑεῖν. 

244) τὸ δὲ δὴ πάντων ἀσελγέστατον, τὴν περὶ τὰς 

μίξεις ἀκρασίαν καὶ τοὺς ἔρωτας πῶς οὐκ ἄτοπον μι- 

κροῦ δεῖν ἅπασι προσάψαι. καὶ τοῖς ἄρρεσι τῶν ϑεῶν 

καὶ ταῖς ϑηλείαις; 240) εἶθ᾽ ὁ γενναιότατος καὶ πρῶ- 

τος, αὐτὸς ὁ πατήρ. τὰς ἀπατηϑείσας ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ 

γενομένας ἐγκύους καϑειργνυμένας ἢ καταποντιξομένας 

περιορᾷ, καὶ τοὺς ἐξ αὑτοῦ γεγονότας οὔτε σώξειν 

δύναται. κρατούμενος ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης, οὔτ᾽ ἀδα- 

κρυτὶ τοὺς ϑανάτους αὐτῶν ὑπομένειν. 4246» καλά 

γε ταῦτα, καὶ τούτοις ἄλλα ἑπόμενα. μοιχείας μὲν ἐν 

οὐρανῷ βλεπομένης οὕτως ἀναισχύντως ὑπὸ τῶν ϑεῶν 

ὥστε τινὰς καὶ ζηλοῦν ὁμολογεῖν τοὺς ἐπ᾽ αὐτῇ δεδε- 

μένους. τί γὰρ οὐκ ἔμελλον, ὁπότε μηδ᾽ ὃ πρεσβύτα- 

τος χαὶ βασιλεὺς ἐδυνήϑη τῆς πρὸς τὴν γυναῖκα μίξεως 

ἐπισχεῖν τὴν ὁρμὴν ὅσον γοῦν εἰς τὸ δωμάτιον ἀπελ- 

ϑεῖν; (241) οἵ δὲ δὴ. δουλεύοντες τοῖς ἀνθρώποις 

ϑεοί, καὶ νῦν μὲν οἰκοδομοῦντες ἐπὶ μισϑῷ νῦν δὲ 

ποιμαίνοντες, ἄλλοι δὲ τρόπον κακούργων ἐν χαλκῷ 

δεδεμένοι δεσμωτηρίῳ. τίνα τῶν εὖ φρονούντων οὐκ 

ἂν παροξύνειαν xol τοῖς ταῦτα συνϑεῖσιν ἐπιπλῆξαι 

καὶ πολλὴν εὐήϑειαν καταγνῶναι τῶν προσιεμένων; 

(2485 οἱ δὲ καὶ δεῖμόν τινα καὶ φόβον, ἤδη δὲ καὶ 

λύσσαν καὶ ἀπάτην καὶ τί γὰρ οὐχὶ τῶν κακίστων 

παϑῶν εἰς 9:00 φύσιν καὶ μορφὴν ἀνέπλασαν. τοῖς 

δ᾽ εὐφημοτέροις τούτων καὶ ϑύειν τὰς πόλεις ἔπεισαν. 

(2495 τοιγαροῦν εἰς πολλὴν ἀνάγκην καϑίστανται τοὺς 

μέν τινας τῶν ϑεῶν νομίζειν δοτῆρας ἀγαϑῶν, τοὺς 

ὃὲ καλεῖν ἀποτροπαίους. εἶτα δὲ τούτους, ὥσπερ τοὺς 

πονηροτάτους τῶν ἀνϑρώπων. χάρισι καὶ δώροις ἀπο- 

το φΦ 
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δσείονται., μέγα τι λήψεσϑαι κακὸν ὑπ᾽ αὐτῶν προσδο- 

κῶντες, εἰ μὴ μισϑὸν αὐτοῖς παράσχοιεν. 

(2505 τέ τοίνυν τὸ αἴτιον τῆς τοσαύτης ἀνωμαλίας 

καὶ περὶ τὸ ϑεῖον πλημμελείας; ἐγὼ μὲν ὑπολαμβάνω 

5T0 μήτε τὴν ἀληϑῆ τοῦ ϑεοῦ φύσιν ἐξ ἀρχῆς συνιδεῖν 

αὐτῶν τοὺς νομοϑέτας. μήϑ᾽ ὅσον καὶ λαβεῖν ἠδυνή- 

ὅϑησαν ἀκριβῆ γνῶσιν διορίσαντας, πρὸς τοῦτο ποιή- 

σασϑαι τὴν ἄλλην τάξιν τοῦ πολιτεύματος, (2D1» ἀλλ᾽ 

ὥσπερ ἄλλο τι τῶν φαυλοτάτων ἐφῆκαν τοῖς μὲν ποιη- 

10 ταῖς. οὕστινας ἂν βούλωνται ϑεοὺς εἰσάγειν πάντα 

πάσχοντας. τοῖς δὲ ῥήτορσι, πολιτογραφεῖν κατὰ ψή- 

φιόμα τῶν ξένων ϑεῶν τὸν ἐπιτήδειον. «4252» πολ- 

λῆς δὲ καὶ ξωγράφοι καὶ πλάσται τῆς εἰς τοῦτο παρὰ 

τῶν Ἑλλήνων ἀπέλαυσαν ἐξουσίας, αὐτὸς ἕκαστός τινὰ 

15 μορφὴν ἐπινοῶν. ὃ μὲν ἐκ πηλοῦ πλάττων ὃ δὲ γρά- 
qov* ot δὲ μάλιστα δὴ ϑαυμαξόμενοι τῶν δημιουργῶν 

τὸν ἐλέφαντα καὶ τὸν χρυσὸν ἔχουσι τῆς ἀεὶ καινουρ- 

γίας τὴν ὑπόϑεσιν. 42593» εἶϑ'᾽ οἵ μὲν πρότερον ἐν 

ταῖς τιμαῖς ἀκμάσαντες ϑεοὶ γεγηράκασιν, οὕτω γὰρ 

20 εὐφημότερον λέγειν" (2545. ἄλλοι δὲ καινοί τινες εἰσα- 
γόμενοι ϑρησκείας τυγχάνουσιν. καὶ τῶν ἱερῶν τὰ μὲν 

ἐρημοῦται, τὰ δὲ νεωστὶ κατὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων 

βούλησιν ἕκαστος ἱδρύεται., δέον τοὐναντίον τὴν περὶ 

τοῦ ϑεοῦ δόξαν αὐτοὺς καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν τιμὴν 

os ἀμετακένητον διαφυλάττειν. 

(2555 ᾿“πολλώνιος μὲν oóv ὃ Μόλων τῶν ἀνοή- 
τῶν εἷς ἦν καὶ τετυφωμένων᾽ τοὺς μέντοι κατ᾽ ἀλή- 

ϑειαν ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς φιλοσοφήσαντας οὔτε τῶν 

προειρημένων οὐδὲν διέλαϑεν, οὔτε τὰς ψυχρὰς προ- 

8ο φάσεις τῶν ἀλληγοριῶν ἠγνόησαν. διό περ τῶν μὲν 

εἰκότως κατεφρόνησαν, εἰς δὲ τὴν ἀληϑῆ καὶ πρέπου- 

55 

36 
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σαν περὶ τοῦ ϑεοῦ δόξαν ἡμῖν συνεφώνησαν. «256» 

ἀφ᾽ ἧς δρμηϑεὶς ὁ Πλάτων οὔτε τῶν ἄλλων οὐδένα 
ποιητῶν φησι δεῖν εἰς τὴν πολιτείαν παραδέχεσϑαι., 
καὶ τὸν Ὅμηρον εὐφήμως ἀποπέμπεται. στεφανώσας 

καὶ μύρον αὐτοῦ καταχέας, ἵνα δὴ μὴ τὴν ὀρϑὴν δό- 

ξαν περὶ ϑεοῦ τοῖς μύϑοις ἀφανίσειε. 251» μάλιστα 

ὃὲ Πλάτων μεμίμηται τὸν ἡμέτερον νομοϑέτην x&v 

τῷ μηδὲν οὕτω. παίδευμα προστάττειν τοῖς πολίταις 

ὡς τὸ πάντας ἀκριβῶς τοὺς νόμους ἐχμανϑάνειν. καὶ 

μὴν καὶ περὶ τοῦ μὴ δεῖν ὡς ἔτυχεν ἐπιμίγνυσϑαί 

τίνας ἔξωϑεν, ἀλλ᾽ εἶναι καϑαρὸν τὸ πολέτευμα τῶν 

ἐμμενούντων τοῖς νόμοις προυνόησεν. (2585 ὧν οὐδὲν | 

λογισάμενος ὃ Μόλων ᾿Ζπολλώνιος ἡμῶν κατηγόρησεν 

ὅτε μὴ παραδεχόμεϑα τοὺς ἄλλαις προκατειλημμένους 

δόξαις περὶ ϑεοῦ, μηδὲ χοινωνεῖν ἐθέλομεν τοῖς καϑ' 

ἑτέραν συνήϑειαν βίου ξῆν προαιρουμένοις. (2595 ἀλλ᾽ 

οὐδὲ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἴδιον ἡμῶν, κοινὸν δὲ πάντων, οὐχ 

Ἑλλήνων δὲ μόνων ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν τοῖς “Ἔλλησιν 

εὐδοκιμωτάτων. “ακεδαιμόνιοι δὲ καὶ ξενηλασίας ποι- 

ούμενοι διετέλουν καὶ τοῖς αὑτῶν ἀποδημεῖν πολέταις 

οὐκ ἐπέτρεπον, διαφϑορὰν ἐξ ἀμφοῖν ὑφορώμενοι γε- 

νήσεσϑαι περὶ τοὺς νόμους. «260» ἐκείνοις μὲν οὖν 
τάχ᾽ ἂν δυσκολίαν τις ὀνειδίσειεν εἰκότως" οὐδενὶ γὰρ 

οὔτε τῆς πολιτείας. οὔτε τῆς παρ᾽ αὐτοῖς μετεδίδοσαν 

διατριβῆς (2615 ἡμεῖς δὲ τὰ μὲν τῶν ἄλλων ζηλοῦν 

οὐκ ἀξιοῦμεν, τοὺς μέντοι μετέχειν τῶν ἡμετέρων 

βουλομένους ἡδέως δεχόμεϑα. καὶ τοῦτ᾽ ἂν εἴη τεχκμή- 

ρίον, οἶμαι, φιλανθρωπίας ἅμα καὶ μεγαλοψυχίας. 

(202) ἐῶ περὶ “ακεδαιμονίων ἐπὶ πλείω “λέγειν. 

oí δὲ κοινὴν εἶναι τὴν ἑαυτῶν δόξαντες πόλιν '494- 
vato, πῶς περὶ τούτων εἶχον, ᾿Ζπολλώνιος ἠγνόησεν, 

10. 

20 

30 
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ὅτι x«i τοὺς ῥῆμα μόνον παρὰ τοὺς ἐχείνων νόμους 

φϑεγξαμένους περὶ ϑεῶν ἀπαραιτήτως ἐκόλασαν. (2695 

τίνος γὰρ ἑτέρου χάριν Σωκράτης ἀπέϑανεν; οὐ γὰρ 

δὴ προεδίδου τὴν πόλιν τοῖς πολεμίοις. οὐδὲ τῶν 

5 ἱερῶν ἐσύλησεν οὐδέν, ἀλλ᾽ ὅτι καινοὺς ὅρχους ὥμνυε 
καί vv δαιμόνιον αὐτῷ σημαίνειν ἔφασκεν, ἢ σπουδά- 

ἕων ἢ διαπαίξων, ὡς ἔνιοι λέγουσι. διὰ ταῦτα κατε- 

γνώσϑη κώνειον πιὼν ἀποϑανεῖν" (2645 καὶ διαφϑεί- 

ρεύν δὲ τοὺς νέους Ó κατήγορος αὐτὸν Tiro, τῆς 

10 πατρίου πολιτείας καὶ τῶν νόμων ὅτι προῆγεν αὐτοὺς 

καταφρονεῖν. Σωκράτης μὲν οὖν πολίτης ᾿4ϑηναίων 

τοιαύτην ὑπέμεινε τιμωρίαν. «2600 ᾿ἀναξαγόρας δὲ 

Κλαζομένιος ἦν" ἀλλ᾽ ὅτι νομιξόντων ᾿4ϑηναίων τὸν 

ἥλιον εἶναι ϑεόν, ὃ δ᾽ αὐτὸν ἔφη μύδρον εἶναι διά- 
15 πυρον, ϑάνατον αὐτοῦ παρ᾽ ὀλίγας ψήφους κατέγνω- 

σαν. 266» καὶ “Διαγόρᾳ τῷ Μηλίῳ τάλαντον ἐπε- 

κήρυξαν., εἴ τις αὐτὸν ἀνέλοι. ἐπεὶ τὰ παρ᾽ αὐτοῖς 

μυστήρια χλευάξευν ἐλέγετο. καὶ Πρωταγόρας εἰ μὴ 

ϑᾶττον ἔφυγε. συλληφϑεὶς ἂν ἐτεϑνήκει, γράψαι τι 

90 δόξας οὐχ ὁμολογούμενον τοῖς ᾿4ϑηναίοις περὶ ϑεῶν. 

(261» τί δὲ δεῖ ϑαυμάξειν εἰ πρὸς ἄνδρας οὕτως 

ἀξιοπίστους διετέϑησαν, οἵ ys μηδὲ γυναικῶν ἐφεί- 

ὅαντο; Νίνον γὰρ τὴν ἱέρειαν ἀπέκτειναν, ἐπεί τις 

αὐτῆς κατηγόρησεν ὅτι ξένους ἐμύει ϑεούς" νόμῳ δ᾽ 

5 ἦν τοῦτο παρ᾽ αὐτοῖς κεκωλυμένον, καὶ τιμωρία κατὰ 

τῶν ξένον εἰσαγόντων ϑεὸν ὥριστο ϑάνατος. «(2685 

οὗ δὲ τοιούτῳ νόμῳ χρώμενοι δῆλον ὅτι τοὺς τῶν 
ἄλλων οὐκ ἐνόμιξον εἶναι ϑεούς᾽ οὐ γὰρ ἂν αὑτοῖς 
πλειόνων ἀπολαύειν ἐφϑόνουν. «269» τὰ μὲν οὖν 

3o “ϑηναίων ἐχέτω καλῶς, Σκύϑαι δὲ φόνοις χαέίροντες 

ἀνθρώπων καὶ βραχὺ τῶν ϑηρίων διαφέροντες ὅμως 
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τὰ παρ᾽ αὑτοῖς οἴονται δεῖν περιστέλλειν, καὶ τὸν ὑπὸ 

τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ σοφίᾳ ϑαυμασϑέντα, τὸν ᾿ἀνάχαρσιν. 

ἐπανελϑόντα πρὸς αὐτοὺς ἀνεῖλον, ἐπεὶ τῶν Tro 

κῶν ἐθῶν ἔδοξεν ἥκειν ἀνάπλεως. πολλοὺς δὲ καὶ 

“παρὰ Πέρσαις ἄν τις εὕροι καὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν 

κεχολασμένους. (210) ἀλλὰ δῆλον ὅτι τοῖς Περσῶν 

ἔχαιρε νόμοις ὃ ̓ Ἵπολλώνιος, κἀκείνους ἐθαύμαξεν, ὅτι 

τῆς ἀνδρείας αὐτῶν ἀπέλαυσαν oí Ἕλληνες καὶ τῆς 

ὁμογνωμοσύνηρ ἧς εἶχον περὶ ϑεῶν, ταύτης μὲν οὖν 

ἐν τοῖς ἱεροῖς οἷς κατέπρησαν, τῆς ἀνδρείας δὲ δου- 

λεῦσαι παρὰ μικρὸν ἐλθόντες. ἁπάντων δὲ καὶ τῶν 

ἐπιτηδευμάτων μιμητὴς ἐγένετο τῶν Περσικῶν, yvvai- 

κας ἀλλοτρίας ὑβρίξων καὶ παῖδας ἐχτέμνων. «211» 

παρ᾽ ἡμῖν δὲ ϑάνατος ὥρισται κἂν ἄλογόν τις ξῷον 

οὕτως ἀδικῇ" καὶ τούτων ἡμᾶς τῶν νόμων ἀπαγαγεῖν 

οὔτε φόβος ἴσχυσε τῶν κρατησάντων οὔτε ζῆλος τῶν 

παρὰ τοῖς ἄλλοις τετιμημένων. (212) οὐδὲ τὴν ἀν- 

δρείαν ἠσκήσαμεν ἐπὶ τῷ πολέμους ἄρασϑαι χάριν 

πλεονεξίας, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ τοὺς νόμους διαφυλάττειν. 

τὰς γοῦν ἄλλας ἐλαττώσεις πράως ὑπομένοντες, ἐπει- 

δάν τινες ἡμᾶς τὰ νόμιμα κινεῖν ἀναγκάζωσι. τότε καὶ 

παρὰ δύναμιν αἰρόμεϑα πολέμους καὶ μέχρι τῶν ἐδσχά- 

τῶν ταῖς συμφοραῖς ἐγκαρτεροῦμεν. (2195 διὰ τί γὰρ 

ἂν καὶ ξηλώσαιμεν τοὺς ἑτέρων νόμους, δρῶντες μηδὲ 

παρὰ τοῖς ϑεμένοις αὐτοὺς τετηρημένους: πῶς γὰρ 

οὐχ ἔμελλον “ακεδαιμόνιοι μὲν τῆς ἀνεπιμίκτου κατα- 

γνώσεσϑαι πολιτείας καὶ τῆς περὶ τοὺς γάμους ὀλιγω- 

ρίας, ᾿Ηλεῖοι δὲ καὶ Θηβαῖοι τῆς παρὰ φύσιν καὶ ἄγαν 

ἀνέδην πρὸς τοὺς ἄρρενας μίξεως; (214) ἃ γοῦν 

πάλαι κάλλιστα καὶ συμφορώτατα πράττειν ὑπελάμβα- 

vov, ταῦτ᾽ εἰ καὶ μὴ παντάπασι τοῖς ἔργοις πεφεύγα- 

25 
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σιν. οὐχ ὁμολογοῦσιν, 2D» ἀλλὰ καὶ τοὺς περὶ 

αὐτῶν νόμους ἀπόμνυνται, τοσοῦτόν ποτε παρὰ τοῖς 

Ἕλλησιν ἰσχύσαντας ὥστε καὶ τοῖς ϑεοῖς τὰς τῶν ἀρρέ- 

vov μίξεις ἐπεφήμισαν, κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ 

5 τοὺς τῶν γνησίων ἀδελφῶν γάμους, ταύτην ἀπολογίαν 

αὑτοῖς τῶν ἀτόπων καὶ παρὰ φύσιν ἡδονῶν συντιϑέντες:; 

(216» ἐῶ νῦν περὶ τῶν τιμωριῶν λέγειν, ὅσας 

μὲν ἐξ ἀρχῆς ἔδοσαν oi πλεῖστοι νομοϑέται τοῖς πονη- 

ροῖς διαδύσεις, ἐπὶ μοιχείας μὲν ξημίας χρημάτων, ἐπὶ 

10 φϑορᾶς Ó& γάμους νομοϑετήσαντες., ὅσας δὲ περὶ τῆς 

ἀσεβείας προφάσεις περιέχουσιν ἀρνήσεως. εἰ καί τις 

ἐπιχειρήσειεν ἐξετάζειν. ἤδη γὰρ παρὰ τοῖς πλείοσι 

μξλέτη γέγονε τοῦ παραβαίνειν τοὺς νόμους. «TT» 

οὐ μὴν καὶ παρ᾽ ἡμῖν, ἀλλὰ κἂν πλούτου καὶ πόλεων 

1 x«i τῶν ἄλλων ἀγαϑῶν στερηϑῶμεν. ὁ γοῦν νόμος 

ἡμῖν ἀϑάνατος διαμένει" x«i οὐδεὶς ᾿Ιουδαίων οὔτε 

μακρὰν οὕτως ἂν ἀπέλϑοι τῆς πατρίδος οὔτε πικρὸν 

φοβήσεται δεσπότην ὡς μὴ πρὸ ἐκείνου δεδιέναι τὸν 

νόμον. (218) εἰ μὲν οὖν διὰ τὴν ἀρετὴν τῶν νόμων 
30 οὕτω πρὸς αὐτοὺς διαχείμεϑα, συγχωρηδάτωσαν ὅτι 

χρατίστους ἔχομεν νόμους" εἰ δὲ φαύλοις οὕτως ἡμᾶς 

ἐμμένειν ὑπολαμβάνουσι, τί οὐκ ἂν αὐτοὶ δικαίως 

πάϑοιεν τοὺς κρείττονας οὐ φυλάττοντες: (219) ἐπεὶ 

τοίνυν ὃ πολὺς χρόνος πιστεύεται πάντων εἶναι δοκι- 

25 μαστὴς ἀληϑέστατος. τοῦτον ἂν ποιηδσδαίμην ἐγὼ μάρ- 

τυρα τῆς ἀρετῆς ἡμῶν τοῦ νομοϑέτου καὶ τῆς ὑπ᾽ 

ἐχείνου φήμης περὶ τοῦ ϑεοῦ παραδοϑείσης. ἀπείρου 

γὰρ τοῦ χρόνου γεγονότος. εἴ τις αὐτὸν παραβάλλοι 

ταῖς τῶν ἄλλων ἡλικίαις νομοϑετῶν, παρὰ πάντας ἂν 

80 εὕροι τοῦτον. 

(280) ὑφ᾽ ἡμῶν τε διηλέγχϑησαν οἱ νόμοι: καὶ τοῖς 

88 

39 
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ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις ἀεὶ καὶ μᾶλλον αὑτῶν ζῆλον 

ἐμπεποιήκασι. | (2815 πρῶτοι μὲν γὰρ oí παρὰ τοῖς 

Ἕλλησι φιλοσοφήσαντες τῷ μὲν δοκεῖν τὰ πάτρια 

διεφύλαττον, ἐν δὲ τοῖς πράγμασι καὶ τῷ φιλοσοφεῖν 

ἐκείνῳ κατηκολούϑησαν, ὅμοια μὲν περὶ ϑεοῦ φρο- 

νοῦντες, εὐτέλειαν δὲ βίου καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους 

κοινωνίαν διδάσκοντες. (282» οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πλή- 

ϑεσιν ἤδη πολὺς ξῆλος γέγονεν ἐκ μακροῦ τῆς ἡἧμε- 

τέρας εὐσεβείας. οὐδ᾽ ἔστιν οὐ πόλις “Ελλήνων οὐδ᾽ 

ἡτισοῦν οὐδὲ βάρβαρος. οὐδὲ ὃν ἔϑνος. ἔνϑα μὴ τὸ 

τῆς ἑβδομάδος, ἣν ἀργοῦμεν ἡμεῖς, ἔϑος οὐ διαπεφοί- 

vqx&, καὶ c6 νηστεῖαι καὶ λύχνων ἀνακαύσεις καὶ πολλὰ 

τῶν εἰς βρῶσιν ἡμῖν οὐ νενομισμένων παρατετήρηται. 

(28835 μιμεῖσϑαι δὲ πειρῶνται καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους 

ἡμῶν ὁμόνοιαν καὶ τὴν τῶν ὄντων ἀνάδοσιν καὶ τὸ 

φιλεργὸν ἐν ταῖς τέχναις καὶ τὸ καρτερικὸν ἐν ταῖς 

ὑπὲρ τῶν νόμων ἀνάγκαις. (2845 τὸ γὰρ ϑαυμασιώ- 

τατον, ὅτι χωρὶς τοῦ τῆς ἡδονῆς ἐπαγωγοῦ δελέατος 

αὐτὸς καϑ' αὑτὸν ἴσχυσεν ὃ vóuos* καὶ ὥσπερ ὃ ϑεὸς 

διὰ παντὸς τοῦ χόσμου πεφοίτηκεν, οὕτως ὁ νόμος 

διὰ πάντων ἀνθρώπων βεβάδικεν. αὐτὸς δέ τις ἕκα- 

στος τὴν πατρίδα καὶ τὸν oixov ἐπισκοπῶν τὸν αὑτοῦ 

τοῖς ὑπ’ ἐμοῦ λεγομένοις οὐκ ἀπιστήσει. «28D» χρὴ 

τοίνυν πάντων ἀνϑρώπων καταγνῶναι πονηρίαν ἐϑε- 

λούσιον, εἰ τἀλλότρια καὶ φαῦλα πρὸ τῶν οἰκείων καὶ 

καλῶν ξηλοῦν ἐπιτεϑυμήκασιν, ἢ παύσασϑαι βασκαί- 

vovrue ἡμῖν τοὺς κατηγοροῦντας. (286) οὐδὲ γὰρ 

ἐπιφϑόνου τινὸς ἀντιποιούμεϑα πράγματος, τὸν αὑτῶν 

τιμῶντες νομοϑέτην καὶ τοῖς ὑπ᾽ ἐχείνου προφητευ- 

ϑεῖσι περὶ τοῦ ϑεοῦ πεπιστευκότες" καὶ γὰρ εἰ μὴ 

συνίεμεν αὐτοὶ τῆς ἀρετῆς τῶν νόμων, πάντως ἂν ὑπὸ 

30 | 
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τοῦ πλήϑους τῶν ξηλούντων μέγα φρονεῖν ἐπ᾽ αὐτοῖς 
προήχϑημεν. 

(281) ἀλλὰ γὰρ περὶ μὲν τῶν νόμων καὶ τῆς 40 

πολιτείας τὴν ἀκριβῆ πεποίημαι παράδοσιν ἐν τοῖς 

5 περὶ ἀρχαιολογίας μοι γραφεῖσι᾽ νυνὶ δ᾽ αὐτῶν ἐπε- 

μνήσϑην ἐφ᾽ ὅσον ἦν ἀναγκαῖον, οὔτε τὰ τῶν ἄλλων 

ψέγειν οὔτε τὰ παρ᾽ ἡμῖν ἐγκωμιάξειν προϑέμενος, 

&AÀ ἵνα τοὺς περὶ ἡμῶν ἀδίκως γεγραφότας ἐλέγξω 

πρὸς αὐτὴν ἀναιδῶς τὴν ἀλήϑειαν πεφιλονικηκότας. 

10 (288) xal δή μοι δοχῶ πεπληρῶσϑαι διὰ τῆς γραφῆς 

ἱκανῶς ἃ προυπεσχόμην. καὶ γὰρ ἀρχαιότητι προύὐπάρχον 

ἐπέδειξα τὸ γένος, τῶν κατηγόρων ὅτι νεώτατόν ἐστιν 

εἰρηκότων" καὶ γὰρ πολλοὺς ἐν τοῖς συγγράμμασιν 

ἐμνημονευκότας ἡμῶν ἀρχαίους παρεσχόμην μάρτυρας, 

15 ἐκείνων ὅτι μηδείς ἐστι διαβεβαιουμένων. (2895 ἀλλὰ 

μὴν Αἰγυπτίους ἔφασαν ἡμῶν τοὺς προγόνους" ἐδείχϑη- 

σαν δ᾽ εἰς Αἴγυπτον ἐλϑόντες ἑτέρωϑεν. διὰ δὲ λύμην 

σωμάτων αὐτοὺς ἐκβληϑῆναι κατεψεύσαντο᾽ προαιρέσει 

καὶ περιουσίᾳ δώμης ἐφάνησαν ἐπὶ τὴν οἰκείαν ὑπο- 

30 στρέψαντες γῆν. οἱ μὲν ὡς φαυλότατον ἡμῶν τὸν 

νομοϑέτην ἐλοιδόρησαν, (2905 τῷ δὲ τῆς ἀρετῆς πάλαι 

μὲν ὃ $tós, μετ᾽ ἐκεῖνον δὲ μάρτυς ὃ χρόνος εὕρηται 

γεγενημένος. 

(2915 περὶ τῶν νόμων οὐκ ἐδέησε λόγου πλείονος. 41 

ss αὐτοὺ γὰρ ἑωράϑησαν δι᾽ αὑτῶν οὐκ ἀσέβειαν μὲν 
εὐσέβειαν δ᾽ ἀληϑεστάτην διδάσκοντες, οὐδ᾽ ἐπὶ μισαν- 

ϑρωπίαν ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων κοινωνίαν παρακα- 

λοῦντες, ἀδικίας ἐχϑροί, δικαιοσύνης ἐπιμελεῖς, ἀργίαν 

καὶ πολυτέλειαν ἐξορίξοντες, αὐτάρκεις καὶ φιλοπόνους 
80 εἶναι διδάσκοντες. 292) πολέμων μὲν ἀπείργοντες | 

εἰς πλεονεξίαν, ἀνδρείους δ᾽ ὑπὲρ αὑτῶν εἶναι παρα- 
IosrPnHvs. VI. 19 
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σχευάξοντες, ἀπαραίτητοι πρὸς τὰς τιμωρίας. ἀσόφι- 

oro, λόγων παρασκευαῖς, τοῖς ἔργοις ἀεὶ βεβαιούμενοι" 

ταῦτα γὰρ [ἀεὶ] ἡμεῖς παρέχομεν τῶν γραμμάτων 

ἐναργέστερα. (2935 διό περ ἐγὼ ϑαρσήσας ἂν εἴποιμι 

πλείστων ἅμα καὶ καλλίστων ἡμᾶς εἰδηγητὰς τοῖς 

ἄλλοις γεγονέναι. τί γὰρ εὐσεβείας ἀπαραβάτου κάλ- 

λιον; ví δὲ τοῦ πειϑαρχεῖν τοῖς νόμοις δικαιότερον; 

(294» ἢ τί συμφορώτερον τοῦ πρὸς ἀλλήλους Ógo- 

νοεῖν, καὶ μήτ᾽ ἐν συμφοραῖς διίστασϑαι μήτ᾽ ἐν εὐτυ- 

χίαις στασιάξειν ἐξυβρίξοντας, ἀλλ᾽ ἐν πολέμῳ μὲν 

ϑανάτου καταφρονεῖν, ἐν εἰρήνῃ δὲ τέχναις ἢ γεωρ- 

γίαις προσανέχειν, πάντα δὲ καὶ πανταχοῦ πεπεῖσϑαι 

τὸν ϑεὺν ἐποπτεύοντα διέπειν; «29D» ταῦτ᾽ εἰ μὲν 
παρ᾽ ἑτέροις ἢ ἐγράφη πρότερον ἢ ἐφυλάχϑη βεβαιό- 

τερον, ἡμεῖς ἂν ἐκείνοις χάριν ὠφείλομεν ὡς μαϑηταὶ 

γεγονότες" εἰ δὲ καὶ χρώμενοι μάλιστα πάντων βλεπό- 
μεϑα καὶ τὴν πρώτην εὕρεσιν αὐτῶν ἡμετέραν οὖσαν. 
ἐπεδείξαμεν, "Amíovso μὲν καὶ Μόλωνες καὶ πάντες 

ὅσοι τῷ ψεύδεσϑαν καὶ λοιδορεῖν χαίρουσιν ἐξελη- 

λέγχϑωσαν, (2965 σοὶ δέ, ᾿Επαφρόδιτε, μάλιστα τὴν 
ἀλήϑειαν ἀγαπῶντι, καὶ διὰ σὲ τοῖς ὁμοίως βουλησο- 

μένοις περὶ τοῦ γένους ἡμῶν εἰδέναι. τοῦτό τε καὶ 

τὸ πρὸ αὐτοῦ γεγράφϑω βιβλίον. 

μι ὅ 
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X1» Φιλοσοφώτατον λόγον ἐπιδείκνυσϑαι μέλλων, 

εἰ αὐτοδέσποτός ἐστι τῶν παϑῶν ὃ εὐσεβὴς λογισμός, 

συμβουλεύσαιμ᾽ ἂν ὑμῖν ὀρθῶς ὅπως προσέχητε προ- 

ϑύμως τῇ φιλοσοφίᾳ. καὶ γὰρ ἀναγκαῖος εἰς ἐπιστή- 

5 μην παντὶ ὃ λόγος. καὶ ἄλλως τῆς μεγίστης ὧν ἀρετῆς" 
(25 λέγω δὴ ὅτι φρονήσεως περιέχει ἔπαινον, εἰ ἄρα 

τῶν σωφροσύνης κωλυτικῶν παϑῶν ὁ λογισμὸς φαί- 

νεται ἐπικρατεῖν, γαστριμαργίας τὲ καὶ ἐπιϑυμίας. 

8) ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς δικαιοσύνης ἐμποδιστικῶν πα- 

10 ϑῶν κυριεύειν ἀναφαίνεται, οἷον κακοηϑείας, καὶ τῶν 

τῆς ἀνδρείας ἐμποδιστικῶν παϑῶν, ϑυμοῦ vs καὶ φό- 

βου καὶ πόνου. {4) πῶς οὖν, ἴσως εἴποιεν ἄν τινες. 

εἰ τῶν παϑῶν ὃ λογισμὸς xgavst, λήϑης καὶ ἀγνοίας 

οὐ δεσπόξει; γελοῖον ἐπιχειροῦντες λέγειν. οὐ γὰρ 

is τῶν ἑαυτοῦ παϑῶν ὃ λογισμὸς χρατεῖ, ἀλλὰ τῶν τῆς 
δικαιοσύνης καὶ ἀνδρείας καὶ σωφροσύνης ἐναντίων, 

καὶ τούτων οὐχ ὥστε αὐτὰ καταλῦσαι ἀλλ᾽ ὥστε αὐτοῖς 

uj εἶξαι. D» πολλαχόϑεν μὲν οὖν καὶ ἀλλαχόϑεν 
19* 
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ἔχοιμ᾽ ἂν ὑμῖν ἐπιδεῖξαι ὅτι αὐτοκράτωρ ἐστὶ τῶν 

παϑῶν ὃ λογισμός, πολὺ δὲ πλέον τοῦτο ἀποδεῖξαι 

ἀπὸ τῆς ἀνδραγαϑίας τῶν ὑπὲρ ἀρετῆς ἀποθανόντων, 

᾿Ελεαξάρου τε καὶ τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν καὶ τῆς τούτων 

μητρός" {0) ἅπαντες γὰρ οὗτοι ὑπὲρ τῶν τοῦ ϑεοῦ 

νόμων ἕως ϑανάτου πόνων καταφρονήσαντες, καὶ ὑπὲρ 

ϑεοσεβείας τὸ ζῆν αὐτῶν ὑπεριδόντες, ἐπέδειξαν ὅτι 

περικρατεῖ τῶν παϑῶν ὃ λογισμός. (1) τῶν μὲν οὖν 

ἀρετῶν ἐπέστη μοι ἐπαινεῖν τοὺς xov' ἐχεῖνον τὸν 

καιρὸν ὑπὲρ τῆς καλοκαγαϑίας ἀποϑανόντας μετὰ τῆς 

μητρὸς ἄνδρας. τῶν δὲ τιμῶν μακαρίσαιμ᾽ ἂν αὐτούς" 

(8) ϑαυμασϑέντες γὰρ ἐκεῖνοι οὐ μόνον ὑπὸ πάντων 

ἀνθρώπων ἐπὶ τῇ ἀνδρεία καὶ ὑπομονῇ, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ 

τῶν καταικισαμένων. αἴτιοι κατέστησαν τοῦ καταλυ- 

ϑῆναι τὴν κατὰ τοῦ ἔϑνους τυραννίδα. νικήσαντες 

τὸν τύραννον τῇ ὑπομονῇ, ὥστε καϑαρισϑῆναι δι᾽ 

αὐτῶν τὴν πατρίδα. «9» ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ ξητου- 

μένου αὐτίκα δὴ λέγειν ἐξέσται ἀρξαμένῳ τῆς ὑπο- 

ϑέσεως,. ὥσπερ εἰώϑαμεν ποιεῖν, καὶ οὕτως εἰς τὸν 

περὶ αὐτῶν τρέψομαι λόγον, δόξαν διδοὺς τῷ παν- 

σόφῳ ϑεῷ. | 

(105 ξητοῦμεν δὴ τοίνυν εἰ αὐτοχράτωρ ἐστὶ τῶν 

παϑῶν ὃ λογισμός, καὶ διακρίνομεν τί ποτέ ἐστι λο- 

γισμὸς καὶ ví πάϑος. καὶ πόσαι αἵ τῶν παϑῶν ἰδέαι, 

καὶ εἰ πάντων ἐπικρατεῖ τούτων Ó λογισμός. «1l» 

λογισμὸς μὲν τοίνυν ἐστὶ νοῦς μετὰ ὀρϑοῦ λόγου 

προτιμῶν τὸν τῆς σοφίας βίον, σοφέα δ᾽ ἐστὶ γνῶσις 
ϑείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων καὶ τῶν τούτων 

αἰτίων. αὕτη δὴ τοίνυν ἐστὶν ἣ τοῦ νόμου παιδεία, 

δι’ ἧς τὰ ϑεῖα σεμνῶς καὶ τὰ ἀνθρώπινα συμφερόντως 
μανϑάνομεν. {125 τῆς δὲ σοφίας ἰδέαι καϑεστήκασι 

m 0 
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τέσσαρες, φρόνησις δικαιοσύνη ἀνδρεία καὶ σωφρο- 

σύνη᾽ κυριωτάτη δὲ πασῶν ἡ φρόνησις ἐξ ἧς δὴ τῶν 

παϑῶν ὃ λογισμὸς ἐπικρατεῖ. παϑῶν δὲ φύσεις εἰσὶν 
at περιξκτικώταται δύο, ἡδονή cvs καὶ πόνος" «4195 . 

τούτων δὲ ἑἕκάτερον xal περὶ τὸ σῶμα καὶ περὶ τὴν | 
ψυχὴν πέφυκε. πολλαὶ δὲ καὶ περὶ τὴν ἡδονὴν xol X" 
περὶ τὸν πόνον παϑῶν εἰσιν ἀκολουϑέαι. πρὸ μὲν 

οὖν τῆς ἡδονῆς ἐστιν ἐπιϑυμία. μετὰ δὲ τὴν ἡδονὴν 

χαρά: πρὸ δὲ τοῦ πόνου ἐστὶ φόβος. μετὰ δὲ τὸν 
10 πόνον λύπη. {14) ϑυμὸς δὲ χοινὸν πάϑος ἐστὶν 

ἡδονῆς vs xci πόνου, ἐὰν ἐννοηϑῇ τις ὅτι αὐτῷ 

περιέπεσεν. ἐν τῇ ἡδονῇ δέ ἐστι καὶ ἡ κακοήϑης | 

διάϑεσις, πολυτροπωτάτη πάντων οὖσα τῶν παϑῶν, 
κατὰ μὲν τὴν ψυχὴν ἀλαζονεία φιλαργυρία φιλοδοξέα 

15 φιλονικία καὶ βασκανία, κατὰ δὲ τὸ σῶμα παντοφαγία 

λαιμαργία μονοφαγία. («1») καϑάπερ οὖν δυοῖν τοῦ 

σώματος καὶ τῆς ψυχῆς φυτῶν ὄντων ἡδονῆς τε καὶ 

πόνου. πολλαὶ τούτων τῶν φυτῶν εἰσι παραφυάδες, 

ὧν ἑκάστην ὃ παγγέωργος λογισμὸς περικαϑαίρων τε 
20 καὶ ἀποκνίξζων καὶ περιπλέκων καὶ ἐπάρδων καὶ πάντα 

τρόπον μετοχετεύων ἐξημεροῖ τὰς τῶν ἠϑῶν καὶ πα- 

ϑῶν ὕλας. «16» ὁ γὰρ λογισμὸς τῶν μὲν ἀρετῶν 
ἐστιν ἡγεμών, τῶν δὲ παϑῶν αὐτοκράτωρ᾽ ἐπιϑεωρεῖτε 

τοίνυν πρῶτον διὰ τῶν κωλυτικῶν τῆς σωφροσύνης 

95 ἔργων ὅτι αὐτοδέσποτός ἐστι τῶν παϑῶν ὁ λογισμός. 
(11) σωφροσύνη δὴ τοίνυν ἐστὶν ἐπικράτεια τῶν ἐπι- 

ϑυμιῶν. τῶν δὲ ἐπιϑυμιῶν αἵ μέν εἰσι ψυχικαὶ αἵ δὲ 

Au 

σωματικαί, καὶ τούτων ἀμφοτέρων ἐπικρατεῖν ὃ λο- ὁ, 

γισμὸς φαίνεται, ἐπεὶ πόϑεν κινούμενοι πρὸς τὰς 

80 ἀπειρημένας τροφὰς ἀποστρεφόμεϑα τὰς ἐξ αὐτῶν 

ἡδονάς; οὐχ ὅτι τῶν ὀρέξεων δύναται ἐπικρατεῖν ὁ 
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λογισμός; ἐγὼ μὲν οἶμαι. «18» τοιγαροῦν ἐνύδρων 
ἐπιϑυμοῦντες καὶ ὀρνέων καὶ τετραπόδων καὶ παν- 

τοίων βρωμάτων τῶν ἀπηγορευμένων ἡμῖν κατὰ τὸν 

νόμον ἀπεχόμεϑα διὰ τὴν τοῦ λογισμοῦ ἐπικράτειαν" 

(19) ἄγχεται γὰρ τὰ τῶν ὀρέξεων πάϑη ὑπὸ τοῦ σώ- 

φρονος νοὸς ἀνακοπτόμενα, καὶ φιμοῦται πάντα τὰ 
τοῦ σώματος κινήματα ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ. 

(205 καὶ τί ϑαυμαστόν, εἰ καὶ τῆς ψυχῆς αἵ ἐπι- 

ϑυμίαι πρὸς τὴν τοῦ κάλλους μετουσίαν ἀκυροῦνται; 

ταύτῃ γοῦν ὁ σώφρων 'loongp ἐπαινεῖται, ὅτι τῷ Ao- 
γισμῷ καὶ τῇ διανοίᾳ περιεξκράτησε τῆς ἡδυπαϑείας" 

(21» νέος γὰρ Ov καὶ ἀκμάξων πρὸς συνουσιασμὸν 

ἠκύρωσε τῷ λογισμῷ τὸν τῶν παϑῶν οἶστρον. οὐ 

μόνον ὃὲ τὴν ἐπὶ τῆς ἡδυπαϑείας οἰστρηλασίαν ἐπι- 

κρατεῖν ὃ λογισμὸς φαίνεται, ἀλλὰ καὶ πάσης ἐπιϑυ- 

μίας δεσπόξειν ἀναδείκνυται. 22) λέγει γοῦν ὃ vó- 

μος οὐκ ἐπιϑυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον Gov, 

οὐδὲ ὅσα τοῦ πλησίον σου ἐστί. καίτοι ὅτε μηδ᾽ 

ἐπιϑυμεῖν ἡμᾶς εἴρηκεν ὃ νόμος, πολὺ πλέον πείσαιμ᾽ 

ἂν ὑμᾶς ὅτι τῶν ἐπιϑυμιῶν κρατεῖν δύναται ὃ Ao- 

γισμός, ὥσπερ καὶ τῶν κωλυτικῶν τῆς δικαιοσύνης 

παϑῶν᾽ (295 ἐπεὶ τίνα τρόπον μονοφάγος τις ὧν τὸ 

ἦϑος καὶ γαστρίμαργος καὶ μέϑυσος μεταπαιδεύεται., 

εἰ μὴ δῆλον ὅτι κύριός ἐστι τῶν παϑῶν ὁ λογισμός: 

αὐτίχα γοῦν ὃ τῷ νόμῳ πολιτευόμενος, κἂν φιλάργυ- 

ρός τις ἧ. βιάξεται τὸν αὑτοῦ τρόπον. τοῖς δεομένοις 

δανείξων χωρὶς τόκων καὶ τὸ δάνειον τῶν ἑβδομάδων 

ἐνστασῶν χρεωκοπούμενος" (245 κἂν φειδωλός τις ἦ, 

ὑπὸ τοῦ νόμου κρατεῖται διὰ τὸν λογισμόν, μήτε ἐπι- 

καρπολογούμενος τοὺς ἀμητοὺς μήτε ἐπιρρωγολογού- 

ἱξνος τοὺς ἀμπελῶνας. καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων δὲ ἔστιν 
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ἐπιγνῶναι τοῦτο, ὅτε τῶν παϑῶν ἐστιν αὐτοκράτωρ ὃ 

λογισμός. 25» ὃ γὰρ νόμος καὶ τῆς πρὸς γονεῖς 

εὐνοίας κρατεῖ, μὴ καταπροδιδοὺς τὴν ἀρετὴν δι᾽ αὐ- 

τούς, καὶ τῆς πρὸς γαμετὴν φιλίας ἐπικρατεῖ, διὰ 

5 παρανομίαν αὐτὴν ἀπελέγχων., καὶ τῆς τῶν τέκνων 

φιλίας κυριεύει. διὰ κακίαν αὐτὰ κολάζων, καὶ τῆς 

φίλων συνηϑείας δεσπόξει. διὰ πονηρίαν αὐτοὺς &be- 

λέγχων. «26» καὶ μὴ νομίσητε παράδοξον εἶναι, ὅπου 
γε καὶ ἔχϑρας ἐπικρατεῖν ὁ λογισμὸς δύναται διὰ τὸν 

ιὐνόμον, μήτε δενδροτομῶν τὰ ἥμερα τῶν πολεμίων 
φυτά, τά τε τῶν ἐχϑρῶν τοῖς ἀπολέσασι διασώξων 

καὶ τὰ πεπτωχότα συνεγείρων. καὶ τῶν βιαιοτέρων 

ὃὲ παϑῶν ἐπικρατεῖν ὃ λογισμὸς φαίνεται, φιλαρχίας 

καὶ κενοδοξίας καὶ ἀλαζονείας καὶ μεγαλαυχίας καὶ 

i5 βασκανίας (21) πάντα γὰρ ταῦτα τὰ κακοήϑη πάϑη 

ὁ σώφρων νοῦς εἰς ἀγαϑὸν προτρέπων ἀπωϑεῖται καὶ 

βιάξεται, ὥσπερ καὶ τὸν €vuóv: καὶ γὰρ καὶ τούτου 

δεσπόξει. 428» ϑυμούμενος γέ τοι Μωυσῆς κατὰ 

ΖΔαϑὰν καὶ ᾿Αβιρὰμ οὐ ϑυμῷ τι κατ᾽ αὐτῶν ἐποίησεν, 

2) ἀλλὰ λογισμῷ τὸν ϑυμὸν διήτησε. δυνατὸς γὰρ ὁ 
σώφρων νοῦς, ὡς ἔφην, κατὰ τῶν παϑῶν ἀριστεῦσαι, 

καὶ τὰ μὲν αὐτῶν μεταϑεῖναι τὰ δὲ καὶ ἀκυρῶσαι" 

(295 ἐπεὶ διὰ τί ὃ πάνσοφος ἡμῶν πατὴρ ᾿Ιαχὼβ τοὺς 

περὶ Συμεὼν καὶ Λευὶ αἰτιᾶται μὴ λογισμῷ τοὺς Σικι- 

z; μίτας ἐϑνηδὸν ἀποσφάξαντας., λέγων “ἐπικατάρατος ὃ 

ϑυμὸς αὐτῶν; εἰ μὴ γὰρ ἐδύνατο ὃ λογισμὸς τοῦ 

ϑυμοῦ χρατεῖν, οὐκ ἂν εἶπεν οὕτως. «30» ὁπηνίκα 

γὰρ ὁ ϑεὸς τὸν ἄνθρωπον κατεσχεύαξε, λόγῳ καὶ 

αὐτεξουσιότητι κοσμήσας, τηνικάδε καὶ τὰ πάϑη αὐτῷ 

80 καὶ τὰ ἤϑη περιεφύτευσε, καὶ τὸν ἡγεμόνα νοῦν διὰ 

τῶν ἔνδον αἰσϑητηρίων ἐνεϑοόνισε, καὶ τούτῳ νόμον 
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? et 

ἔδωκε χκαϑ Ov πολιτευόμενος βασιλεύσει βασιλείαν 

σώφρονά τὲ καὶ δικαίαν καὶ ἀγαϑὴν καὶ ἀνδρείαν. 

(91» πῶς οὖν, εἴποι τις ἄν, εἰ τῶν παϑῶν δεσπότης 

ἐστὶν ὃ λογισμός, λήϑης καὶ ἀγνοίας οὐ κρατεῖ; ἔστι 

ὃὲ κομιδῇ γελοῖος ὁ λόγος᾽ οὐ γὰρ τῶν ἑαυτοῦ παϑῶν 

ὁ λογισμὸς ἐπικρατεῖν δύναται, ἀλλὰ τῶν τοῦ σώματος. 

(825) οἷον ἐπιϑυμίαν τις οὐ δύναται ἐκκόψαι ἡμῶν. 

ἀλλὰ τὸ μὴ δουλωθῆναι τῇ ἐπιϑυμίᾳ δύναται ὃ λο- 

γισμὸς παραδχέσϑαι. {38) ϑυμόν τις οὐ δύναται 

ἐχχόψαι ἡμῶν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ τῷ ϑυμῷ δυνατὸς δ᾽ 
λογισμὸς βοηϑεῖν. κακοήϑειάν τις ἡμῶν οὐ δύναται 

ἐχκόψαι, ἀλλὰ τῷ μὴ καμφϑῆναι τῇ κακοηϑείᾳ δύναται 

ὃ λογισμὸς συμμαχῆσαι" {845 οὐ γὰρ ἐκριξωτὴς τῶν - 

παϑῶν ὃ λογισμός ἐστιν ἀλλ᾽ ἀνταγωνιστής. ἔστι γοῦν 

τοῦτο διὰ τῆς τοῦ Ζαυὶδ τοῦ βασιλέως δίψης σαφέ- 

στερον ἐπιλογίσασϑαι. ἐπεὶ γὰρ δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας 

πολεμῶν τοὺς ἀλλοφύλους πολλοὺς ἐξ αὐτῶν ἀπέκχτει- 

vev ὃ Ζίαυὶδ μετὰ τῶν τοῦ ἔϑνους στρατιωτῶν, τότε 

δὴ γενομένης ἑσπέρας δρῶν καὶ σφόδρα κεχμηκὼς 
ἐπὶ τὴν βασίλειον σκηνὴν ἦλθε, περὶ ἣν ὃ πᾶς τῶν 

προγόνων στρατὸς ἐστρατοπεδεύχει. 490» οἱ μὲν οὖν 

ἄλλοι πάντες περὶ τὸ δεῖπνον ἦσαν, ὁ δὲ βασιλεὺς ὡς 
μάλιστα διψῶν, καίπερ ἀφϑόνους ἔχων πηγάς, οὐκ 

ἠδύνατο δι᾽ αὐτῶν ἰάσασϑαι τὴν δίψαν. ἀλλά τις αὐτὸν 

ἀλόγιστος ἐπιϑυμία τοῦ παρὰ τοῖς πολεμίοις ὕδατος 

ἐπιτείνουσα συνέφρυγε καὶ λύουσα κατέφλεγεν" (80) 

ὅϑεν τῶν ὑπερασπιστῶν ἐπὶ τῇ τοῦ βασιλέως δίψῃ 

σχετλιαξζόντων. τρεῖς νεανίσκοι στρατιῶται καρτεροί, 

᾿χαταιδεσϑέντες τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιϑυμίαν, τὰς παν- 

τευχίας καϑωπλίσαντο, καὶ κάλπην λαβόντες ὑπερέβη- 

σαν τοὺς τῶν πολεμίων χάραχας, x«l λαϑόντες τοὺς 
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τῶν πυλῶν ἀκχροφύλακας διεξήεσαν, ἀνερευνώμενοι 

κατὰ πᾶν τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον. καὶ ἀνευρό- 

μενοι τὴν πηγὴν ἐξ αὐτῆς ϑαρραλέως τῷ βασιλεῖ ἐκό- 

μισαν. (81) ὃ δὲ χαίπερ τῇ δίψῃ διαπυρούμενος 
[ou 

ἰσοδύναμον ποτὸν αἵματι" (98» ὅϑεν ἀντιϑεὶς τῇ ἐπι- 

ϑυμίᾳ τὸν λογισμόν, ἔσπειδσε τὸ πῶμα τῷ ϑεῷ. δυνα- 

τὸς γὰρ ὁ σώφρων νοῦς νικῆσαι τὰς τῶν παϑῶν 

ἀνάγκας καὶ σβέσαι τὰς τῶν οἴστρων φλεγμονάς,. καὶ 

10 τὰς τῶν σωμάτων ἀλγηδόνας xa9' ὑπερβολὴν οὔσας 

καταπαλαῖσαι, καὶ τῇ καλοκαγαϑίᾳ τοῦ λογισμοῦ ἀπο- 

πτύσαι πάσας τὰς τῶν παϑῶν ἐπικρατείας. 

(995 ἤδη δὲ xal ὃ καιρὸς ἡμᾶς καλεῖ ἐπὶ τὴν 

ἀπόδειξιν τῆς ϑεωρίας τοῦ σώφρονος λογισμοῦ. ἐπειδὴ 

ι γὰρ βαϑεῖαν εἰρήνην διὰ τὴν εὐνομίαν oí πατέρες 
ἡμῶν εἶχον καὶ ἔπραττον καλῶς, ὥστε καὶ τὸν τῆς 

᾿Δσίας βασιλέα Σέλευκον τὸν Νικάνορα χρήματα εἰς 

τὴν ἱερουργίαν αὐτοῖς ἀφορίσαι καὶ τὴν πολιτείαν 

αὐτῶν ἀποδέχεσθαι. τότε δή τινες πρὸς τὴν κοινὴν 

20 νεωτερίσαντες ὁμόνοιαν πολυτρόποις ἐχρήσαντο συμφο- 
ραῖς. 40» Σέμων γάρ τις πρὸς Ὀνίαν ἀντιπολιτευό- 

uevoe, τὸν τότε τὴν ἀρχιερωσύνην ἔχοντα διὰ βίου, 

καλὸν καὶ ἀγαϑὸν ἄνδρα, ἐπειδὴ πάντα τρόπον δια- 

βάλλων ὑπὲρ τοῦ ἔϑνους οὐκ ἴσχυσε κακῶσαι, φυγὰς 
s ὥχετο τὴν πατρίδα προδώσων. Al» ὅϑεν ἥκων ὡς 
᾿Δπολλώνιον τὸν Συρίας τε καὶ Φοινίκης καὶ Κιλικίας 

στρατηγὸν ἔλεγεν “εὔνους ὧν τοῖς τοῦ βασιλέως πρά- 

γμασιν ἥκω, μηνύσων πολλὰς ἰδιωτικῶν χρημάτων 

μυριάδας ἐν τοῖς ᾿εροσδολύμων γαξοφυλακίοις τεϑη- 

80 σαυρέσϑαι, τῷ ἱερῷ μὴ ἐπικοινωνούσας, καὶ προσήκειν 

ταῦτα Σελεύκῳ τῷ βασιλεῖ. 42) τούτων δὲ ἕκαστα 

ἐλογίσατο πάνδεινον εἶναι κίνδυνον ψυχῇ λογισϑὲν “9. 
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γνοὺς ὁ moAÀdviog τὸν uiv Σίμωνα τῆς εἰς τὸν 

βασιλέα κηδεμονίας ἐπήνει, πρὸς δὲ τὸν Σέλευκον ἀνα- 

βὰς κατεμήνυσε τὸν τῶν χρημάτων ϑησαυρόν. καὶ 

λαβὼν τὴν περὶ αὐτῶν ἐξουσίαν ταχὺ εἰς τὴν πατρίδα 

ἡμῶν μετὰ τοῦ καταράτου Σίμωνος καὶ βαρυτάτου 

στρατοῦ ἀνέβη, (48) καὶ προσελϑὼν ταῖς τοῦ βασι- 

λέως ἐντολαῖς ἥκειν ἔλεγεν ὅπως τὰ ἰδιωτικὰ τοῦ γαζο- 

φυλακίου λάβοι χρήματα. καὶ τοῦ ἔϑνους πρὸς τὸν 

λόγον δχετλιάσαντος ἀντιλέγοντός τε, πάνδεινον εἶναι 

νομίσαντες εἰ οἱ τὰς παρακαταϑήκας πιστεύσαντες τῷ 

ἱερῷ ϑησαυρῷ στερήσονται, ὡς οἷόν τε ἦν ἐκώλυον. 

(445 μετ᾽ ἀπειλῶν δὲ ὃ ᾿Απολλώνιος ἀπήει εἰς τὸ 
ἱερόν. τῶν δὲ ἱερέων μετὰ γυναικῶν καὶ παιδίων ἐν 

τῷ ἱερῷ ἱκετευσάντων τὸν ϑεὸν ὑπερασπίσαι τοῦ ἱεροῦ 

καταφρονουμένου [τοῦ τόπου], {4ῦ) ἀνιόντος vs μετὰ 

καϑωπλισμένης τῆς στρατιᾶς τοῦ ᾿Ζπολλωνίου πρὸς 

τὴν τῶν χρημάτων ἁρπαγήν, οὐρανόϑεν ἔφιπποι πρου- 

φάνησαν ἄγγελοι περιαστράπτοντες τοῖς ὅπλοις, καὶ 

πολὺν αὐτοῖς φόβον τε καὶ τρόμον ἐνιέντες. καταπε- 

σὼν δὲ ἡμιϑανὴς ὃ ᾿Δπολλώνιος ἐπὶ τὸν πάμφυλον 

τοῦ ἱεροῦ περίβολον, τὰς χεῖρας ἐξέτεινεν εἰς τὸν 

οὐρανόν, καὶ μετὰ δακρύων τοὺς ᾿Εβραίους παρεκάλει 

ὅπως προσευξάμενοι περὶ αὐτοῦ τὸν οὐράνιον ἐξευ- 

μενίσονται στρατόν. {406) τούτοις ὑπαχϑεὶς τοῖς λό- 

γοις Ὀνίας ὃ ἀρχιερεύς, καίπερ ἄλλως εὐλαβηϑεὶς μή 

ποτὲ νομίσειεν ὃ βασιλεὺς Σέλευκος ἐξ ἀνθρωπίνης 

ἐπιβουλῆς καὶ μὴ ϑείας δίκης ἀνῃρῆσϑαι τὸν ᾿᾽4πολ- 

λώνιον, ηὔξατο περὶ αὐτοῦ. «41) καὶ ὃ μὲν παρα- 
δόξως διασωθεὶς ὥχετο δηλώσων τῷ βασιλεῖ τὰ συμ- 

βάντα αὐτῷ" «τελευτήσαντος δὲ Σελεύκου τοῦ βασιλέως 

διαδέχεται τὴν ἀρχὴν ᾿Αντίοχος ᾿Επιφανὴς υἱὸς αὐτοῦ, 

25 
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ἀνὴρ πάνδεινος καὶ ὑπερήφανος, ὃς καταλύσας τὸν 

Ὀνίαν τῆς ἀρχιερωσύνης Ιάσονα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 

κατέστησεν ἀρχιερέα, συνϑέμενον δώσειν, εἰ ἐπιτρέ- 

ψειὲν αὐτῷ τὴν ἀρχήν, κατ᾽ ἐνιαυτὸν τάλαντα τρισχίλια 

5 ἑξακόσια ἑξήκοντα. «48» ὃ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτῷ καὶ 
ἀρχιερᾶσϑαὶϊ καὶ τοῦ ἔϑνους ἀφηγεῖσϑαι. ὃς καὶ ἐξε- 

διήτησε τὸ ἔϑνος καὶ ἐξεπολίτευσεν ἐπὶ πᾶσαν παρα- 

νομίαν, ὥστε μὴ μόνον ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ ἄκρα τῆς πατρί- 

δὸς ἡμῶν γυμνάσιον κατασκευάσαι, ἀλλὰ καὶ καταλῦσαι 

10 τὴν τοῦ ἱεροῦ κηδεμονίαν. {495 ἐφ᾽ οἷς ἀγανακτήσασα 
ἡ ϑεία δίκη αὐτὸν αὐτοῖς τὸν ᾿Αἀντίοχον ἐπολέμωδσεν᾽" 

ἐπειδὴ γὰρ πολεμῶν ἦν κατ᾽ Αἴγυπτον Πτολεμαίῳ, 

ἤκουσέ τε ὅτι φήμης διαδοϑείσης περὶ τοῦ τεϑνάναι 

αὐτὸν ὡς ἔνι μάλιστα χαίροιεν οἵ 'IegocoAvuivot, ταχέως 

is ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀνέξευξεν, 50) καὶ ὡς ἐπόρϑησεν αὐτούς, 

δόγμα ἔϑετο ὅπως, εἴ τινες αὐτῶν φανεῖεν τῷ πατρίῳ 

πολιτευόμενον νόμῳ, κολασϑέντες ϑάνοιεν. ἐπειδὴ δὲ 

κατὰ μηδένα τρόπον ἴσχυε καταλῦσαι διὰ τῶν δογμά- 

τῶν τὴν εὐνομίαν τοῦ ἔϑνους, ἀλλὰ πάσας τὰς ἀπει- 

s) λὰς αὐτοῦ καὶ τιμωρίας ἑώρα καταλυομένας, ὥστε καὶ 
γυναῖκας, ὅτι περιέτεμνον τὰ παιδία, μετὰ τῶν βρεφῶν 

κατακρημνισϑῆναι. προειδυίας ὅτι τοῦτο πείσονται, 

— ἐπεὶ οὖν τὰ δόγματα αὐτοῦ κατεφρονεῖτο ὑπὸ τοῦ 

λαοῦ, αὐτὸς διὰ βασάνων ἕνα ἕκαστον ἠνάγκαζε μια- 

ss ρῶν ἀπογευσαμένους ἐδεσμάτων ἐξόμνυσϑαι τὸν ἰου- 

δαϊσμόν. : 

(D1» προχαϑίσας γέ τοι μετὰ τῶν συνέδρων ὃ 

τύραννος ᾿Αντίοχος ἐπί τινος ὑψηλοῦ τόπου, καὶ τῶν 

᾿ στρατευμάτων αὐτῷ παρεστηκότων κυκλόϑεν ἐνόπλων, 

30 παρεκέλευσε τοῖς δορυφόροις ἕνα ἕκαστον τῶν Ἑβραίων 

ἐπισπᾶσϑαι καὶ κρεῶν ὑείων καὶ εἰδωλοϑύτων ἀναγκά- 
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ξειν ἀπογεύεσϑαι" (02) εἰ δέ τινες μὴ ϑέλοιεν μιαρο- 

φαγῆσαι. τούτους τροχισϑέντας ἀναιρεϑῆναι. πολλῶν 

οὖν συναρπασϑέντων ἐκ τοῦ ὄχλου, ἀνήρ τις ὀνόματι 

᾿Ελεάξαρος. τὸ γένος ἱερεύς. τὴν ἐπιστήμην νομικὸς 

καὶ τὴν ἡλικίαν προήκων καὶ πολλοῖς τῶν περὶ τὸν 

τύραννον διὰ τὴν ἡλικίαν γνώριμος, παρήχϑη πλησίον 

αὐτοῦ. (88) καὶ ἰδὼν αὐτὸν ὃ ᾿Αντίοχος ἔφη "ἐγὼ 

πρὶν ἄρξασϑαι τῶν κατὰ σοῦ βασάνων. ὦ πρεσβῦτα, 

συμβουλεύσαιμ᾽ ἄν δοι ὅπως ἀπογευσάμενος τῶν ὑείων 

σώξοιο᾽ (545 αἰδοῦμαι γὰρ σοῦ καὶ τὴν ἡλικίαν καὶ 

τὴν πολιάν, ἣν τοσοῦτον χρόνον ἔχων οὔ μοι δοκεῖς 

φιλοσοφεῖν, τῇ ᾿Ιουδαίων χρώμενος ϑρησκεία. διὰ τί 

γὰρ τῆς φύσεως κεχαριδσμένης καλλίστην τὴν τοῦδε 

τοῦ ξῴου δαρκοφαγίαν σὺ βδελύττῃ; DD» καὶ γὰρ 

ἀνόητον τοῦτο δοκεῖ, τὸ μὴ ἀπολαύειν τῶν χωρὶς ὀνεί- 

δους ἡδέων, καὶ ἄδικον ἀποστρέφεσϑαι τὰς τῆς φύσεως 

χάριτας. σὺ δέ μοι xol ἀνοητότερον ποιήσειν δοκεῖς, 

εἰ κενοδοξῶν περὶ τὸ ἀληϑὲς ἔτι κἀμοῦ καταφρονήδεις 

ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ τιμωρίᾳ. (D6» οὐκ ἐξυπνώσεις ἀπὸ τῆς 

φλυάρου φιλοσοφίας ὑμῶν, καὶ ἀποσχεδάσεις τῶν λο- 

γισμῶν Gov τὸν λῆρον, καὶ ἄξιον νοῦν τῆς ἡλικίας 

ἀναλαβὼν φιλοσοφήσεις τὴν σύμφορον ἀλήϑειαν, καὶ 

προσχυνήδας μου τὴν φιλάνθρωπον παρηγορίαν οἰζκτει- 

ρήσεις τὸ σεαυτοῦ γῆρας; (07) καὶ yàg ἐνθυμήϑητι 

ὡς εἰ καί τις ἔστι τῆσδε τῆς ϑρησκείας ὑμῶν ἐποπτικὴ 

δύναμις, συγγνωμονήσειεν ἄν σοι ἐπὶ πάσῃ τῇ δι᾽ 

» 5 

ἀνάγκην παρανομία γινομένῃ. τοῦτον οὖν τὸν τρόπον͵ 

ἐπὶ τὴν ἔχϑεσμον δσαρκοφαγίαν ἐποτρύνοντος τοῦ τυ- 

ράννου. λόγον ἤτησεν ὁ ᾿Ελεάξαρος. καὶ λαβὼν τοῦ 

λέγειν ἐξουσίαν ἤρξατο᾽ δημηγορεῖν. λέγων οὕτωρ᾽ 

(585 “ἡμεῖς, ᾿Δντίοχε, ϑείῳ πεπεισμένον νόμῳ πολι- 
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τεύεσϑαι, οὐδεμίαν ἀνάγκην βιαιοτέραν εἶναι νομίξομεν 

τῆς πρὸς τὸν νόμον ἡμῶν ἀπειϑείας" διὸ δὴ κατ᾽ οὐ- 

δένα τρόπον παρανομεῖν ἀξιοῦμεν. (9) καίτοι εἰ καὶ 

κατ᾽ ἀλήϑειαν μὴ ἦν ὁ νόμος ἡμῶν. ὡς σὺ ὑπολαμβά- 

vétg, ϑεῖος, ἄλλως δὲ ἐνομίξομεν αὐτὸν εἶναι ϑεῖον. 

οὐδὲ οὕτως ἐξὸν ἦν ἡμῖν τὴν ἐπὶ τῇ εὐσεβείᾳ δόξαν 
ἀκυρῶσαι. «60» μὴ μικρὰν οὖν εἶναι νομίσῃς ταύτην, 
εἰ μιαροφαγήσαιμεν, ἁμαρτίαν" τὸ γὰρ ἐπὶ μικροῖς καὶ 

μεγάλοις παρανομεῖν ἰσοδύναμόν ἐστι" δι᾽ ἑκατέρου 

10 γὰρ ὃ νόμος ὁμοέως ὑπερηφανεῖται. (61) χλευάζξεις 

1 e 

20 
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0b ἡμῶν τὴν φιλοσοφίαν, ὥσπερ οὐ μετ᾽ εὐλογιστίας 
ἐν αὐτῇ βιούντων᾽ σωφροσύνην τε γὰρ ἡμᾶς ἐκδιδά- 

ὄκει, ὥστε πασῶν τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιϑυμιῶν κρατεῖν, 

καὶ ἀνδρείαν ἐξασκεῖ. ὥστε πάντα πόνον éxovGíog 

ὑπομένειν, καὶ δικαιοσύνην καὶ εὐσέβειαν παιδεύει. 

ὥστε μόνον τὸν ὄντα ϑεὸν εὐσεβεῖν μεγαλοπρεπῶς. 

02) διὸ οὐ μιαροφαγοῦμεν" πιστεύοντες γὰρ ϑεοῦ 

καϑεστάναι τὸν νόμον, οἴδαμεν ὅτι κατὰ φύσιν ἡμῖν 

συμπαϑεῖ ὃ νομοϑετῶν. 4623» ὁ τοῦ χόσμου κχτίστης 

τὰ μὲν οἰκειωϑησόμενα ἡμῶν ταῖς ψυχαῖς ἐπέτρεψεν 

ἐσθίειν, τὰ δὲ ἐναντιωϑησόμενα ἐκώλυσε σαρκοφαγεῖν. 

τυραννικὸν οὖν ἐστιν οὐ μόνον τὸ ἀναγκάξειν ἡμᾶς 

παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐσϑίειν, ὅπως τῇ ἐχϑίστῃ ἡμῶν 

μαροφαγίᾳ ταύτῃ ἐπεγγελάσῃς. «64» ἀλλ᾽ οὐ γελά- 

εις κατ᾽ ἐμοῦ τοῦτον τὸν γέλωτα, μὰ τοὺς ἱεροὺς 

τῶν προγόνων περὶ τοῦ φυλάξαι τὸν νόμον ὅρκους. 

οὐδ᾽ ἂν ἐχκόψῃς μου τὰ Ὄμματα καὶ τὰ σπλάγχνα 

τήξῃς. οὐχ οὕτως εἰμὶ γέρων ἐγὼ καὶ ἄνανδρος ὑπάρχω 

ὥστε μοι διὰ τὴν εὐσέβειαν μὴ νεάξειν τὸν λογισμόν. 

(655 πρὸς ταῦτα τροχοὺς εὐτρέπιξε καὶ τὸ πῦρ ἐχφύσα 

σφοδρότερον" οὐχ οὕτως οἰχτειρήσω τὸ ἐμαυτοῦ γῆρας 
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ὥστε μὲ δι᾽ ἐμαυτοῦ τὸν πάτριον καταλῦσαι νόμον. 

(66» οὐ ψεύσομαί δε. παιδευτὰ vóus, οὐδ᾽ ἐξομοῦμαι 

σε, φίλη ἐγκράτεια, οὐδὲ καταισχυνῶ σε. φιλόσοφε 

λόγε, οὐδ᾽ ἐξαρνήσομαί σε. ἱερωσύνη τιμία καὶ νομο- 

ϑεσίας ἐπιστήμη" 01) οὐδὲ μιανεῖς μου τὸ σεμνὸν 

γῆρας, στόμα. οὐδὲ νομίμου βίου ἡλικίαν. ἁγνὸν δέ 

ue προσδέξονται oí πατέρες. μὴ φοβηϑέντα σου τὰς 

μέχρι ϑανάτου ἀνάγκας" ἀσεβῶν μὲν γὰρ τυραννήσεις, 

τῶν δὲ ἐμῶν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας λογισμῶν οὔτε διὰ 
λόγων οὔτε δι᾽ ἔργων δεσπόδεις.᾽ἢ 

(685 τοῦτον τὸν τρόπον ἀντιρρητορεύσαντα ταῖς 

τοῦ τυράννου παρηγορίαις περιστάντες oí δορυφόροι 

πικρῶς ἔσυρον ἐπὶ τὰ βασανιστήρια τὸν ᾿Ελεάξαρον. 

καὶ πρῶτον μὲν περιέδυσαν τὸν γηραιὸν ἐγκοσμού- 

usvov τῇ περὶ τὴν εὐσέβειαν εὐσχημοσύνῃ" ἔπειτα 

περιαγκωνίσαντες ἑκατέρωϑεν μάστιξι κατήκιζον, ᾿πεί- 

σϑητι ταῖς τοῦ βασιλέως ἐντολαῖς ἑτέρωϑι κήρυκος 

ἐπιβοῶντος. (695 ὁ δὲ μεγαλόφρων καὶ εὐγενὴς ἀλη- 

ϑῶς ᾿Ελεάξαρος, ὥσπερ ἐν ὀνείρῳ βασανιξόμενος, κατ᾽ 

οὐδένα τρόπον μετετρέπετο, ἀλλ᾽ ὑψηλὸν ἀνατείνας εἰς 

οὐρανὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀπεξαίνετο ταῖς μάστιξι τὰς 

σάρκας ὃ γέρων καὶ κατερρεῖτο τῷ αἵματι καὶ τὰ πλευρὰ 

χατετιτρώσκετο᾽ (10) xal πίπτων εἰς τοὔδαφος ἐκ τοῦ 

μηκέτι φέρειν τὸ σῶμα τὰς ἀλγηδόνας, ὀρϑὸν εἶχε καὶ 

ἀχλινῆῇ τὸν λογισμόν. λάξ γέ τοι τῶν πικρῶν τις 

δορυφόρων εἰς τοὺς χενεῶνας ἑἐναλλόμενος ἔτυπτεν, 

ὅπως ἐξανίσταιτο πίπτων" (11) ὃ δὲ τυπτόμενος ὑπέ- 

ueve τοὺς πόνους καὶ περιεφρόνει τῆς ἀνάγκης καὶ 

διεκαρτέρει τοὺς αἰκισμούς, καὶ ὡς γενναῖος ἀϑλητὴς 

ὁ γέρων ἐνίκα τοὺς βασανίζοντας, δρῶν δὲ τὸ πρό- 

6czov καὶ σφόδρα ἐπασϑμαίνων καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν 

10 

no 0 

$0 
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βασανιστῶν ἐθαυμάξετο τῆς εὐψυχίας. 12» ὅϑεν τὰ 

μὲν ἐλεοῦντες τὰ τοῦ γήρως αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐν συμπα- 

ϑείᾳ διὰ τὴν συνήϑειαν ὄντες. τὰ ὃὲ ἐν ϑαυμασμῷ 

τῆς καρτερίας, προσιόντες αὐτῷ τινες τῶν τοῦ βασι- 

5 λέως ἔλεγον 'tí τοῖς κακοῖς τούτοις σεαυτὸν ἀλογίστως 

παραβάλλεις, ᾿Ελεάξαρε; ἡμεῖς μέν σοι τῶν ἡψημένων 
χρεῶν παραϑήσομεν, σὺ δὲ ὑποκρινόμενος τῶν ὑείων 

ἀπογεύσασϑαι σώϑητι. (18) ὃ δὲ ὡς πικρότερον aixi- 

σϑεὶς διὰ τῆς συμβουλίας ἔχραξε λέγων “μὴ γένοιτο 

10 ἵνα οὕτω κακῶς φρονήσωμεν οἱ παῖδες ᾿“βραὰμ ὥστε 

μαλακοψυχήσαντες ἀπρεπὲς ἡμῖν δρᾶμα ὑποκρίνασϑαι" 
(14) xal γὰρ ἀλόγιστον εἰ πρὸς ἀλήϑειαν ξήσαντες 

τὸν μέχρι γήρως βίον καὶ τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ δόξαν νομί- 

ucc φυλάξαντες νῦν μεταβαλοίμεϑα, xal αὐτοὶ μὲν 

is ἡμεῖς γενοίμεϑα τοῖς νέοις ἀσεβείας τύπος. ἵνα καὶ 
παράδειγμα γενώμεϑα τῆς μιαροφαγίας, αἰσχρὸν δὲ 

ἐπιβιώσωμεν ὀλίγον χρόνον, καὶ τοῦτον καταγελώμενον 

πρὸς ἁπάντων ἐπὶ δειλία. καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ τυράννου 

ὡς ἄνανδροι καταφρονηϑῶμεν, τὸν δὲ ϑεῖον ἡμῶν 

20 νόμον μὴ μέχρι ϑανάτου προασπίσαιμεν. «5» πρὸς 

ταῦτα ὑμεῖς μέν, ὦ ᾿4βραὰμ παῖδες, εὐγενῶς ὑπὲρ τῆς 

εὐσεβείας τελευτᾶτε, οἱ δὲ τοῦ τυράννου δορυφόροι τί 
μέλλετε: 6» ἐδόντες οὖν αὐτὸν οὕτω πρὸς τὰς 

ἀνάγκας μεγαλοφρονοῦντα καὶ μηδὲ πρὸς τὸν οἰχτιρμὸν 

5 αὐτῶν μεταβαλλόμενον, ἐπὶ τὸ πῦρ ἀνῆγον. ἔνϑα διὰ 

κακοτέχνων ὀργάνων καταφλέγοντες αὐτὸν ὑπέρριπτον, 

καὶ δυσώδεις χυλοὺς εἰς τοὺς μυκτῆρας αὐτοῦ κατέχεον. 

«1 ὃ δὲ μέχρι τῶν ὀστέων ἤδη κατακεκαυμένος καὶ 

μέλλων λιποϑυμεῖν. ἀνατείνας τὰ ὄμματα πρὸς τὸν 

30 ϑεὸν εἶπε (18) 'σὺ οἶσϑα, ϑεέ, ὅτι παρόν μοι σώξε- 
σϑαι, βασάνοις καυστικαῖς ἀποϑνήσχω διὰ τὸν νόμον. 
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τοιγαροῦν ἵλεως γενοῦ τῷ ἔϑνει Gov, ἀρκχεσϑεὶς τῇ 

ἡμετέρᾳ ὑπὲρ αὐτῶν δίκῃ" καϑάρσιον αὐτῶν ποίησον 

τὸ ἐμὸν αἷμα, καὶ ἀντὶ ψυχῶν αὐτῶν λαβὲ τὴν ἐμὴν 

ψυχήν. (95 καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ ἱερὸς ἀνὴρ εὐγενῶς 

ταῖς βασάνοις ἐναπέϑανε, καὶ μέχρι τῶν τοῦ ϑανάτου 

βασάνων ἀντέστη τῷ λογισμῷ διὰ τὸν νόμον. 
(805 ὁμολογουμένως οὖν δεσπότης τῶν παϑῶν 

ἐστιν ὃ εὐσεβὴς λογισμός. εἰ γὰρ τὰ πάϑη τοῦ λο- 

γισμοῦ ἐκεκρατήκει, τούτοις ἂν ἀπέδομεν τὴν τῆς ἐπι- 

κρατείας μαρτυρίαν" νυνὶ δὲ τοῦ λογισμοῦ τὰ πάϑη 

νικήσαντος. αὐτῷ προσηκόντως τὴν τῆς ἡγεμονίας 

προσνέμομεν ἐξουσίαν. 481» καὶ δίκαιόν ἐστιν Óuo- 
λογεῖν ἡμᾶς τὸ χράτος εἶναι τοῦ λογισμοῦ, ὅπου ye 

καὶ τῶν ἔξωϑεν ἀλγηδόνων ἐπικρατεῖ" ἐπεὶ καὶ γελοῖον. 

(82) καὶ οὐ μόνον τῶν ἀλγηδόνων ἐπιδείκνυμι κεκρα- 

τηκέναι τὸν λογισμόν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἡδονῶν κρατεῖν 

καὶ μηδὲ αὐταῖς ὑπείκειν. 

(835 ὥσπερ γὰρ ἄριστος κυβερνήτης, ὃ τοῦ πατρὸς 

ἡμῶν ᾿Ελεαξάρου λογισμὸς πηδαλιουχῶν τὴν τῆς εὐσε- 

βείας ναῦν ἐν τῷ τῶν παϑῶν πελάγει, καὶ καταιγιξό- 

ἱξνος ταῖς τοῦ τυράννου ἀπειλαῖς καὶ καταντλούμενος 

ταῖς τῶν βασάνων τρικυμίαις, κατ᾽ οὐδένα τρόπον 

μετέστρεψε τοὺς τῆς εὐσεβείας οἴακας. ἕως οὗ ἔπλευ- 

δὲν ἐπὶ τὸν τῆς ἀϑανάτου νίκης λιμένα. «(845 οὐχ 

οὕτω πόλις πολλοῖς καὶ ποικίλοις μηχανήμασιν ἀντέσχε 

ποτὲ πολιορκουμένη, ὡς ὁ πανάγιος ἐκεῖνος τὴν ἱερὰν 

ψυχὴν αἰκισμοῖς τε καὶ στρέβλαις πυρπολούμενος ἐνί- 

κησὲ τοὺς πολιορκοῦντας διὰ τὸν ὑπεραδσπίζοντα τῆς 

εὐσεβείας λογισμόν. (805 ὥσπερ γὰρ πρόκχρημνον 

ἄκραν τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν ὁ πατὴρ ᾿Ελεάξαρος ἐκτεί- 

νας περιέκλασε τοὺς ἐπιμαινομένους τῶν παϑῶν κλύ- 

20 
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δωνας. ὦ ἄξιε τῆς ἱερωσύνης ἱερεῦ, οὐκ ἐμίανας τοὺς 

ἱεροὺς ὀδόντας, οὐδὲ τὴν ϑεοσέβειαν χωρήσασαν γα- 

στέρα ἐχοίνωσας μιαροφαγέᾳ. (865 ὦ σύμφωνε νόμου 

καὶ φιλόσοφε ϑείου λόγου. τοιούτους δεῖ εἶναι τοὺς 

5 ἱερουργοῦντας τὸν νόμον ἰδίῳ αἵματι καὶ γενναίῳ 

ἱδρῶτι τοῖς μέχρι ϑανάτου πάϑεσιν ὑπερασπίξζοντας. 

(81) σύ, πάτερ, τὴν εὐνομίαν ἡμῶν διὰ τῶν ὑπομο- 

νῶν εἰς δόξαν ἐκύρωσας, καὶ τὴν ἁγιστείαν σεμνολο- 

γήσας οὐ κατέλυσας, καὶ διὰ τῶν ἔργων ἐπιστοποίησας 

10 τοὺς τῆς ϑείας φιλοσοφίας λόγους. ὦ βασάνων βιαιό- 

τερὲ γέρων καὶ πυρὸς εὐτονώτερε πρεσβῦτα καὶ μέγιστε 

παϑῶν βασιλεῦ ᾿Ελεάξαρε. «488» ὥσπερ γὰρ ὃ πατὴρ 

᾿αρὼν τῷ ϑυμιατηρίῳ καϑωπλισμένος διὰ τοῦ ἐϑνο- 

πλήχτου πυρὸς ἐπιτρέχων τὸν ἐμπυριστὴν ἐνίκησεν 

15 ἄγγελον, οὕτως ὁ ᾿Δαρωνέδης ᾿Ελεάξαρος διὰ τοῦ πυρὸς 

ὑπερτηκόμενος οὐ μετετράπη τὸν λογισμόν" (895 καὶ 

τὸ ϑαυμαστότατον, γέρων Qv, λελυμένων μὲν ἤδη τῶν 

τοῦ σώματος τόνων, περιχεχαλασμένων δὲ τῶν σαρ- 

κῶν, κεκμηκότων δὲ τῶν νεύρων, ἀνενέασε τῷ πνεύ- 

2:0 ματι διὰ τοῦ λογισμοῦ. ὦ μακαρίου γήρως καὶ σεμνῆς 

πολιᾶς καὶ βίου νομίμου, ὃν πιστὴ ϑανάτου σφραγὶς 

ἐτελείωσεν. «90» εἰ δὴ τοίνυν γέρων ἀνὴρ τῶν μέχρι 

ϑανάτου βασάνων περιεώρα δι᾽ εὐσέβειαν, ὁμολογου- 

μένως ἡγεμών ἐστι τῶν παϑῶν ὃ εὐσεβὴς λογισμός. 

965 (915 ἴσως δ᾽ ἂν εἴποιέν τινες. τῶν παϑῶν οὐ πάντες 

ἐπικρατοῦσιν, ὅτι μηδὲ πάντες φρόνιμον ἔχουσι τὸν 
λογισμόν. ἀλλ᾽ ὅσοι ἔχονται τῆς εὐσεβείας, τὸν λο- 

γισμὸν φρόνιμον ἔχειν ἐξ ὅλης καρδίας προνοοῦσι" 

καὶ οὗτοι μόνοι δύνανται χρατεῖν τῶν τῆς σαρκὸς 

80. παϑῶν. 92» οὐδὲν οὖν ἐναντιοῦται τὸ φαίνεσϑαί 
τινας παϑοχρατεῖσϑαι διὰ τὸν ἀσϑενῆ λογισμόν" ἐπεὶ 

ΙΟΞΈΕΡΗῦΞ. VI. 20 
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τίς πρὸς ὅλον τὸν τῆς φιλοσοφίας κανόνα φιλοσοφῶν, 

καὶ πεπιστευκὼς τῷ O50, καὶ εἰδὼς ὅτι τὸ δι᾽ ἀρετὴν 

πάντα πόνον ὑπομένειν μακάριόν ἔστιν, οὐκ ἂν περι- 

κρατήσειε τῶν παϑῶν διὰ τὴν ϑεοσέβειαν; μόνος γὰρ 

ὁ σοφὸς καὶ ἀνδρεῖός ἐστι καὶ τῶν παϑῶν κύριος. 
(9935 διὰ τοῦτο γέ τοι καὶ μειρακίδκοι τῷ τῆς 

εὐσεβείας λογισμῷ φιλοσοφοῦντες χαλεπωτέρων βαδα- 

νιστηρίων ἐπεκράτησαν. ἐπειδὴ γὰρ κατὰ τὴν πρώτην 

πεῖραν ἐνικήϑη περιφανῶς ὃ τύραννος. μὴ δυνηϑεὶς 

ἀναγκάσαι γέροντα μιαροφαγῆσαι. τότε σφόδρα περι- 

παϑῶς ἐκέλευσεν ἄλλους ἐκ τῆς τῶν Ἑβραίων ἀγέλης 

ἀγαγεῖν, καὶ εἰ μὲν μιαροφαγήσαιεν, ἀπολύειν φαγόν- 

τας, εἰ δὲ ἀντιλέγοιεν, πικρότερον βασανίζειν. | 94» 

ταῦτα διαταξαμένου τοῦ τυράννου, παρῆσαν ἀγόμενοι 

μετὰ γηραιᾶς μητρὸς ἑπτὰ ἀδελφοὶ καλοί τε καὶ αἰδή- 

μονὲς καὶ γενναῖοι καὶ τὸν ϑεὸν φοβούμενοι καὶ ἐν 

παντὶ χαρίεντες. (9D) οὺὃς ἰδὼν ὁ τύραννος καϑάπερ 

ἐν χορῷ μέσην τὴν μητέρα περιέχοντας, ἤσϑη τὲ ἐπ᾽ 
αὐτοῖς καὶ τῆς εὐπρεπείας ἐχπλαγεὶς καὶ τῆς εὐγενείας 

προσεμειδίασεν αὐτοῖς, καὶ πλησίον καλέσας ἔφη {90) 

“ὦ νεανίαι, φιλοφρόνως ἐγὼ ἕνὸς ἑκάστου ὑμῶν τὸ 
χάλλος ϑαυμάξων καὶ τὸ πλῆϑος τοσούτων ἀδελφῶν 

ὑπερτιμῶν οὐ μόνον συμβουλεύω μὴ μανῆναι τὴν 

αὐτὴν τῷ προβασανισϑέντι γέροντι μανίαν, ἀλλὰ καὶ 

παρακαλῶ συνείξαντάς μου τῇ συμβουλίᾳ τῆς ἑμῆς 

ἀπολαύειν φιλίας" (9U» δυναίμην γὰρ ἂν ὥσπερ κο- 

λάξειν τοὺς ἀπειϑοῦντάς μου τοῖς ἐπιτάγμασιν, οὕτω 

καὶ εὐεργετεῖν τοὺς εὐπειϑοῦντάς μοι. 98» πεισϑέν- 

τες οὖν μοι καὶ ἀρχὰς καὶ ἐπὶ τῶν ἐμῶν πραγμάτων 

ἡγεμονίας λήψεσϑε. ἀρνηϑέντες τὸν πάτριον ὑμῶν τῆς 

πολιτείας ϑεσμόν, καὶ μεταλαβόντες ᾿Ελληνικοῦ βίου 

80 
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καὶ μεταδιαιτηϑέντες ἐντρυφήσατε ταῖς νεότησιν ὑμῶν. 

ἐπεί, ἐὰν ὀργίλως μὲ διαϑῆσϑε διὰ τῆς ἀπειϑείας. 

ἀναγκάσετέ μὲ ἐπὶ δειναῖς χολάσεσιν ἕνα ἕκαστον 

ὑμῶν διὰ τῶν βασάνων ἀπολέσαι. | (995 κατελεήσατε 

5 οὖν ἑαυτούς, OUc καὶ ὃ πολέμιος ἔγωγε καὶ τῆς ἣλι- 

κίας καὶ τῆς εὐμορφίας οἰκτείρομαι, καὶ διαλογίσασϑε 

τοῦϑ᾽ ὅτε οὐδὲν ὑμῖν ἀπειϑήσασι. πλὴν τοῦ μετὰ 
στρεβλῶν ἀποϑανεῖν, ἀπόκειται 4100» ταῦτα δὲ 

εἰπὼν ἐκέλευσεν εἰς τοὔμπροσϑεν τεϑῆναι τὰ βασανι- 

10 στήρια, ὅπως καὶ διὰ τοῦ φόβου πείσειεν αὐτοὺς μιαρο- 

φαγῆσαι. ὡς δὲ τροχούς τε καὶ χεῖρας σιδηρᾶς καὶ 
ἀρϑρέμβολα στρεβλωτήριά τε καὶ τροχαντῆρας καὶ 

καταπέλτας καὶ λέβητας τήγανά vs καὶ δακτυλήϑρας 

καὶ σφῆνας καὶ τὰ ξώπυρα τοῦ πυρὸς oí δορυφόροι 

15 προέϑεσαν, ὑπολαβὼν ὃ τύραννος ἔφη (1015 ἱμειράκια, 

φοβήϑητε. καὶ ἣν σέβεσϑε δίκην ἵλεως ὑμῖν ἔσται δι᾽ 

ἀνάγκην παρανομήσασιν. οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐπαγωγὰ 

ῥήματα καὶ δρῶντες δεινὰ οὐ μόνον οὐκ ἐφοβήϑησαν. 

ἀλλὰ καὶ ἀντεφιλοσόφησαν τῷ τυράννῳ, καὶ διὰ τῆς 

90 δὐλογιστίας τὴν τυραννίδα αὐτοῦ κατέλυσαν. καίτοι 
λογισώμεϑα, εἰ δειλόψυχοί τινες ἦσαν καὶ ἄνανδροι 

ἐν αὐτοῖς, ποίοις ἂν ἐχρήσαντο τοῖς λόγοις; «102» 

οὐχὶ τούτοις; “ὦ τάλανες ἡμεῖς καὶ λέαν ἀνόητοι. βασι- 

λέως ἡμᾶς παρακαλοῦντος καὶ ἐπὶ εὐεργεσίαν καλοῦν- 

95 τος. εἰ πεισϑείημεν αὐτῷ, τί βουλεύμασι κενοῖς ἑαυτοὺς 

εὐφραίνομεν καὶ ϑανατηφόρον ἀπείϑειαν τολμῶμεν; 

(1035 οὐ φοβηϑησόμεϑα. ἄνδρες ἀδελφοί, τὰ βασα- 

νιστήρια. καὶ λογιούμεϑα τὰς τῶν βασάνων ἀπειλάς, 

καὶ φευξόμεϑα τὴν κενοδοξίαν ταύτην καὶ ὀλεϑροφό- 

. $0 gov ἀλαζονείαν; ἐλεήσωμεν τὰς ἑαυτῶν ἡλικίας. καὶ 

κατοικτειρήσωμεν τὸ τῆς μητρὸς γῆρας. καὶ ἐνθυμη- 
20" 
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ϑῶμεν ὅτι ἀπειϑοῦντες τεϑνηξόμεϑα. (1045 συγγνώ- 

σεται δὲ ἡμῖν καὶ ἡ ϑεία δίκη δι’ ἀνάγκην τὸν βασιλέα 

φοβηϑεῖσι. τί ἐξάγομεν ἑαυτοὺς τοῦ ἡδίστου βίου καὶ 

ἀποστεροῦμεν ἑαυτοὺς τοῦ γλυκέος κόσμου; μὴ βιαξώ- 

μξεϑα τὴν ἀνάγκην, μηδὲ φιλοδοξήσωμεν ἐπὶ τῇ ἕαυ- s 

τῶν στρέβλῃ. οὐδ᾽ αὐτὸς ὃ νόμος ἑκουσίως ἡμᾶς ϑα- 

νατοῖ, φοβηϑέντας τὰ βασανιστήρια. «105» πόϑεν 

ἡμῖν ἡ τοσαύτη ἐντέτηχε φιλονικία καὶ ἡ ϑανατηφόρος 

ἀρέσκει καρτερία, παρὸν μετ᾽ ἀδείας Civ τῷ βασιλεῖ 
πεισϑέντας;᾽ ἀλλὰ τούτων οὐδὲν εἶπον οἵ νεανίαι βα- 10 
σανίξεσϑαι μέλλοντες, οὐδ᾽ ἐνεϑυμήϑησαν" (106» ἦσαν 

γὰρ περίφρονες τῶν παϑῶν καὶ αὐτοχράτορες τῶν 

ἀλγηδόνων, ὥστε ἅμα τῷ παύσασϑαι τὸν τύραννον 

συμβουλεύοντα αὐτοῖς μιαροφαγῆσαι, πάντες διὰ μιᾶς 

φωνῆς ὁμοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ψυχῆς. εἶπον πρὸς 15 
αὐτόν (10 ΤΣ “τί μέλλεις, ὦ τύραννε; ἕτοιμοι γάρ ἐσμεν 

ἀποϑνήσκειν, ἢ παραβαίνειν τὰς πατρίους ἡμῶν ἐν- 

τολάς᾽ αἰσχυνούμεϑα γὰρ καὶ τοὺς προγόνους εἰχότως. 

εἰ μὴ τῇ τοῦ νόμου εὐπειϑείᾳ καὶ συμβούλῳ Μωυσῇ 

χρησόμεϑα. «108» μὴ συμβούλευε. τύραννε, παρα- 20 

νομίας. μὴ ἡμᾶς μισῶν ὑπὲρ ξἕξαυτοὺς ἡμᾶς ἐλέει" 

χαλεπώτερον γὰρ αὐτοῦ τοῦ ϑανάτου νομίζομεν εἶναί 

Gov τὸν ἐπὶ τῇ παρανόμῳ σωτηρίᾳ ἡμῶν ἔλεον. 

(1095 ἐχφοβεῖς δὲ ἡμᾶς, τὸν διὰ τῶν βασάνων ἡμῖν 

ϑάνατον ἀπειλῶν, ὥσπερ οὐχὶ πρὸ βραχέος παρ᾽ ᾿Ελεα- 25 
ξάρου μαϑών. εἰ δὲ οἵ γέροντες τῶν Ἑβραίων διὰ 
τὴν εὐσέβειαν καὶ βασανισμοὺς ὑπομείναντες εὐσέβη- 

σαν, ἀποϑάνοιμεν ἂν δικαιότερον ἡμεῖς oí νέοι, τὰς 

βασάνους τῶν σῶν ἀναγκῶν ὑπεριδόντες, Og καὶ ὃ 

παιδευτὴς ἡμῶν γέρων ἐνίκησε. (110. πεέίραξε τοιγαρ- so 

obv, τύραννε. καὶ τὰς ἡμῶν ψυχὰς εἰ ϑανατώσεις 
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διὰ τὴν εὐσέβειαν, μὴ νομίσῃς ἡμᾶς βλάπτειν βασανί- 
tov. «111» ἡμεῖς μὲν γὰρ διὰ τῆσδε τῆς κακοπα- 

ϑείας καὶ ὑπομονῆς τὰ τῆς ἀρετῆς ἀϑλα οἴσομεν. καὶ 
᾿ἐσόμεϑα παρὰ ϑεῷ. δι᾽ ὃν καὶ πάσχομεν" σὺ δὲ διὰ 

οτὴν ἡμῶν μιαιφονίαν αὐτάρχη καρτερήσεις ὑπὸ τῆς 

ϑείας δίκης αἰώνιον βάσανον. 

(1125 τούτων οὕτως εἰπόντων, οὐ μόνον ὡς κατ᾽ 

ἀπειϑούντων ἐχαλέπαινεν ὃ τύραννος, ἀλλὰ καὶ ὡς 

κατ᾽ ἀχαρίστων ὠργίσϑη. εὐϑὺς οὖν τὸν πρεσβύτατον 
10 αὐτῶν κελευσϑέντες παρήγαγον οἱ ὑπασπισταί, καὶ 

διαρρήξαντες τὸν χιτῶνα διέδησαν τὰς χεῖρας αὐτοῦ 

καὶ τοὺς βραχίονας ἱμᾶσιν ἕχατέρωϑεν. (1195 ὡς δὲ 

τύπτοντες ταῖς μάστιξιν ἐκοπίασαν οὐδὲν ἀνύοντες, 

ἀνέβαλον αὐτὸν ἐπὶ τὸν τροχόν" περὶ ὃν κατατεινό- 

τὸ μένος ὃ εὐγενὴς νεανίας ἔξαρϑρος ἐγίνετο. καὶ κατὰ 
πᾶν μέλος κλώμενος ἐκακηγόρει λέγων «114» ᾿τύραννε 

μιαρώτατε καὶ τῆς οὐρανίου δίκης ἐχϑρὲ καὶ ὠμόφρον, 

οὐκ ἀνδροφονήσαντά us τοῦτον καταικίξεις τὸν τρόπον 

οὐδ᾽ ἀσεβήσαντα. ἀλλὰ ϑείου νόμου προασπίζοντα. 

30 (115) καὶ τῶν δορυφόρων λεγόντων αὐτῷ 'óuoAóyncov 
φαγεῖν, ὅπως ἀπαλλαγῇς τῶν βασάνων. αὐτὸς εἶπεν 

αὐτοῖς “οὐχ οὕτως ἰσχυρός ἐστιν ὑμῶν Ó τροχός, ὦ 

μιαροὶ διάκονοι. ὥστέ μου τὸν λογισμὸν ἄγξαι. 4116. 

τέμνετέ μου τὰ μέλη καὶ πυροῦτέ μου τὰς σάρκας 

ss χαὶ στρεβλοῦτε τὰ ἄρϑρα᾽ διὰ πασῶν γὰρ ὑμᾶς πείσω 

τῶν βασάνων ὅτι μόνοι παῖδες Ἑβραίων ὑπὲρ ἀρετῆς 

εἰσιν ἀνίκητοι. «111 ταῦτα λέγοντι πῦρ ὑπέστρωσαν 

καὶ διηρέϑισαν. τὸν τροχὸν προδεπικατατείνοντες" ἐμο- 

λύνετο δὲ πάντοϑεν αἵματι ὃ τροχός. καὶ ὃ σωρὸς τῆς 

..90 ἀνθραχιᾶς τοῖς τῶν ἰχώρων ἐσβέννυτο σταλαγμοῖς, καὶ 

περὶ τοὺς ἄξονας τοῦ ὀργάνου περιέρρεον «6 σάρκες. 
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(1185 xai περιτετμημένον ἤδη ἔχων τὸ τῶν ὀστέων 

πῆγμα ὃ μεγαλόφρων καὶ ᾿Αβραμιαῖος νεανίας οὐκ 

ἐστέναξεν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν πυρὶ μετασχηματιξόμενος εἰς 

ἀφϑαρσίαν, ὑπέμεινεν εὐγενῶς τὰς στρέβλας, (1195 

“μιμήσασϑέ με. ἀδελφοί. λέγων. "wá μου τὸν αἰῶνα 5 

λιποτακτήσητε, μηδ᾽ ἐξομόσησϑέ μου τὴν τῆς εὐψυχίας 
ἀδελφότητα. ἱερὰν καὶ εὐγενῆ στρατείαν στρατεύσασϑε 

ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας, δι᾽ ἧς ἵλεως ἡ δικαία καὶ πάτριος 
ἡμῶν πρόνοια τῷ ἔϑνει γενηϑεῖσα τιμωρήσει τὸν ἀλά- 

στορα τύραννον. καὶ ταῦτα εἰπὼν ὃ ἱεροπρεπὴς νεα- 10 

ψίας ἀπέρρηξε τὴν ψυχήν. 

(1205 ϑαυμασάντων δὲ πάντων τὴν καρτεροψυχίαν 

«αὐτοῦ, ἦγον οἵ δορυφόροι τὸν καϑ᾽ ἡλικίαν τοῦ προ- 
φέρου δεύτερον, καὶ σιδηρᾶς ἐναρμοσάμενοι χεῖρας 

Im 
5 

121» ὡς δέ, εἰ φαγεῖν βούλοιτο πρὶν βασανίξεσϑαι 

'πυνϑανόμενοι. τὴν εὐγενῆ γνώμην ἤκουσαν, ἀπὸ τῶν 

τενόντων ταῖς σιδηραῖς χερσὶν ἐπισπασάμενοι μέχρι yes 

τῶν γενείων τὴν σάρκα πᾶσαν καὶ τὴν τῆς κεφαλῆς 

δορὰν oí παρδάλειοι ϑῆρες ἀπέσυραν. 4122» ὃ δὲ 0 
ταύτην βαρέως τὴν ἀλγηδόνα καρτερῶν ἔλεγεν "ἧ ὡς 

ἡδὺς πᾶς ϑανάτου τρόπος διὰ τὴν πάτριον ἡμῶν εὐσέ- 

βειαν. | (1235 οὐ δοκεῖς, πάντων ὠμότατε τύραννε, 

πλεῖον ἐμοῦ σὲ νῦν βασανίξεσϑαι, δρῶν σου νικώμενον 

τὸν τῆς τυραννίδος ὑπερήφανον λογισμὸν ὑπὸ τῆς διὰ 25 

τὴν εὐσέβειαν ἡμῶν ὑπομονῆς; (1245 ἐγὼ μὲν γὰρ 

ταῖς διὰ τὴν ἀρετὴν ἡδοναῖς τῶν πόνων ἐπικουφίζομαι, 

σὺ δὲ ἐν ταῖς τῆς ἀσεβείας ἀπειλαῖς βασανίξῃ. οὐκ 

ἐχφεύξῃ δέ, μιαρώτατε τύραννε. τὰς τῆς ϑείας ὀργῆς 

δίκαο.ἢ 80 

(1255 καὶ τούτου ἀοίδεμον ϑάνατον καρτερήσαντος 
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ὁ τρίτος ἤγετο, παρακαλούμενος πολλὰ ὑπὸ πολλῶν, 

ὅπως ἀπογευσάμενος σώξοιτο. ὃ δὲ ἀναβοήσας ἔφη 

“ἀγνοεῖτε ὅτι ὃ αὐτός μὲ τοῖς προαποϑανοῦσιν ἔσπειρε 

πατὴρ καὶ ἡ αὐτὴ μήτηρ ἐγέννησε, καὶ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς 
5 ἀνετράφην δόγμασιν; οὐκ ἐξομοῦμαι τὴν εὐγενῆ τῆς 

ἀδελφότητός μου συγγένειαν. 4126» o? δὲ πικρῶς 

ἐνεγκόντες τὴν παρρησίαν τοῦ ἀνδρός, ἀρϑρεμβόλοις 

ὀργάνοις τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας ἐξήρϑρουν, 

καὶ ἐξ ἁρμῶν ἀναμοχλεύσαντες ἐξεμέλιξον, καὶ τοὺς 

10 δακτύλους καὶ τοὺς βραχίονας καὶ τὰ σχέλη καὶ τοὺς 

ἀγκῶνας περιέκλων. (121) καὶ κατὰ μηδένα τρόπον 

ἰσχύοντες αὐτὸν ἄγξαι, περισύραντες τὸ δέρμα σὺν 

ἄκραις τῶν δακτύλων κορυφαῖς ἀπεσχύϑιξον. καὶ εὖ- 

ϑέως ἤγαγον ἐπὶ τὸν τροχόν, περὶ ὃν ἐκ σφονδύλων 

15 ἐκμελιξόμενος ἑώρα τὰς ἑαυτοῦ σάρκας περιλακιξομέ- 

νας, καὶ κατὰ σπλάγχνων σταγόνας αἵματος ἀπορρεού- 

cac. (1285 μέλλων δὲ ἀποθνήσκειν ἔφη “ἡμεῖς μέν, 

ὦ μιαρώτατε τύραννε. διὰ παιδείαν καὶ ἀρετὴν ϑεοῦ 

ταῦτα πάσχομεν" σὺ δὲ διὰ τὴν ἀσέβειαν καὶ μιαιφο- 

90 νέαν ἀκαταλύτους καρτερήσεις βασάνους. , 

(1295 χαὶ τούτου ϑανόντος ἀδελφοπρεπῶς τὸν τέ- 

ταρτον ἐπεσπῶντο, λέγοντες ᾿μὴ συμμανῇς καὶ σὺ τοῖς 

ἀδελφοῖς σου τὴν αὐτὴν μανίαν. «1805 ὃ δὲ αὐτοῖς 

ἔφη “οὐχ οὕτω καυστικώτερον ἔχετε κατ᾽ ἐμοῦ τὸ πῦρ 
85 ὥστε μὲ δειλανδρῆσαι. μὰ τὸν μακάριον τῶν ἀδελ- 

φῶν μου ϑάνατον καὶ τὸν αἰώνιον τοῦ τυράννου ὄλε- 

ϑρον καὶ τὸν ἀοίδιμον τῶν εὐσεβῶν βίον, οὐκ ἀρνή- 

cope, τὴν εὐγενῆ ἀδελφότητα. (1351) ἐπινόει τοιγαρ- 

οῦν, ὦ τύραννε, βασάνους. ἵνα καὶ δι᾽ αὐτῶν μάϑῃς 

80 ὅτε ἀδελφός εἶμι τῶν προβασανισϑέντων.᾽ {1325 ταῦτα 

ἀκούσας ὃ αἱμοβόρος καὶ φονώδης καὶ παμμιαρώτατος 
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᾿Αντίοχος ἐκέλευσε τὴν γλῶτταν αὐτοῦ ἐκτμηϑῆναι. ὃ 

δὲ ἔφη ᾿κἂν ἀφέλῃς τὸ τῆς φωνῆς ὄργανον. καὶ σιω- 

πώντων εἰσακούει ὃ ϑεός. 4139» ἐδοὺ προκεχάλασται 

ἡ γλῶττα᾽ τέμνετε᾽ οὐ γὰρ παρὰ τοῦτο τὸν λογισμὸν 

ἡμῶν γλωσσοτομήσεις. ἡδέως γὰρ ὑπὲρ τοῦ νόμου 

τοῦ ϑεοῦ τὰ τοῦ σώματος μέλη ἀκρωτηριάξομαι. σὲ δὲ 

ἐν τάχει μετελεύσεται ὃ ϑεός. ἐπεὶ τὴν τῶν ϑείων 

ὕμνων μελῳδὸν γλῶσσαν ἐχτέμνεις.᾽ 

{184) ὡς δὲ xal οὗτος ταῖς βασάνοις καταικισϑεὶς 

ἐναπέϑανεν, ὃ πέμπτος παρεπήδησε λέγων ᾿οὐ μέλλω, 

τύραννε, πρὺς τὸν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς βασανισμόν, αὐτὸς 

0à ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ παρῆλθον, ὅπως κἀμὲ κατακτείνας περὶ 

πλειόνων ἀδικημάτων ὀφλήσεις τῇ οὐρανίῳ δίκῃ τιμω- 

ρίαν. (1355 ὦ μισάνϑρωπε καὶ μισάρετε. τί δράσαν- 

τας ἡμᾶς τοῦτον πορϑεῖς τὸν τρόπον; ὅτι τὸν πάντων 

κτίστην εὐσεβοῦμεν καὶ κατὰ τὸν ἐνάρετον αὐτοῦ ζῶ- 

μὲν νόμον; ἀλλὰ ταῦτα τιμῶν. οὐ βασάνων ἐστὶν ἄξια. 
(1965 τοιαῦτα λέγοντα oí δορυφόροι δήσαντες αὐτὸν. 

εἷλκον ἐπὶ τὸν χαταπέλτην, ἐφ᾽ ὃν δήσαντες αὐτὸν 

ἐπὶ τὰ γόνατα, καὶ ταῦτα ποδάγραις σιδηραῖς ἐφαρμό- 

ὅαντες τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ περὶ τροχαῖον σφῆνα κατέ- 

χαμψαν, περὶ ὃν ὅλος περὶ τὸν τροχὸν σχορπίου τρό- 

zov ἀνακλώμενος ἐξεμελίξετο. {151) καὶ κατὰ τοῦτον 

τὸν τρόπον τὸ πνεῦμα στενοχωρούμενος χαὶ τὸ σῶμα 

ἀγχόμενος ᾿καλάς᾽ ἔλεγεν “ἄκων, ὦ τύραννε. χάριτας 

ἡμῖν χαρίζῃ, διὰ γενναιοτέρων πόνων ἐπιδείξασϑαι 

παρέχων τὴν εἰς τὸν νόμον ἡμῶν καρτερίαν. 

(18385 τελευτήσαντος δὲ καὶ τούτου ὁ ἕκτος ἤγετο 
μειρακίσκος, ὃς πυνϑανομένου τοῦ τυράννου εἰ βού: 

Aowto φαγὼν ἀπολύεσϑαι ἔφη ᾿ἐγὼ τὴν μὲν ἡλικίαν 

τῶν ἀδελφῶν μού εἰμι νεώτερος, τὴν δὲ διάνοιαν 

] 

/ 
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ἡλικιώτης" {1595 εἰς τὰ αὐτὰ γὰρ γεννηϑέντες καὶ 

τραφέντες, ὑπὲρ τῶν αὐτῶν καὶ ἀποϑνήσκειν ὀφείλομεν 

ὁμοίως, ὥστε εἰ δοκεῖ σοι βασανίξειν μὴ μιαροφαγοῦν- 
τας. βασάνιξε.. «1405 ταῦτα αὐτὸν εἰπόντα παρῆγον 

5 ἐπὶ τὸν τροχόν, ἐφ᾽ οὗ κατατεινόμενος ἐκμελῶς καὶ 
ἐχσφονδυλιζόμενος ὑπεκαΐίετο" καὶ ὀβελίσκους δὲ ὀξεῖς 

πυρώσαντες τοῖς νώτοις προσέφερον. καὶ τὰ πλευρὰ 

διαπείραντες αὐτοῦ καὶ τὰ σπλάγχνα διέκαιον. 141» 

ὃ δὲ βασανιζόμενος '*à ἱεροπρεποῦς ἀγῶνος᾽ ἔλεγεν, 

10 ἐφ᾽ ὃν διὰ τὴν εὐσέβειαν εἰς πόνων γυμνασίαν ἀδελ- 

gol τοσοῦτοι κληϑέντες οὐκ ἐνικήϑημεν" ἀνίκητος γάρ 

ἐστιν, ὦ τύραννε, ἡ εὐσεβὴς ἐπιστήμη. «142» καλο- 
καγαϑίᾳ καϑωπλισμένος τεϑνήξομαι μὲν κἀγὼ μετὰ 

τῶν ἀδελφῶν μου, σοὶ δέ, ὦ τύραννε, μέγαν προσβα- 

15 λὼν καὶ αὐτὸς τιμωρόν. καινουργὲ τῶν βασάνων καὶ 

πολέμιε τῶν ἀληϑῶς εὐσεβούντων., ἕξ μειράκια κατε- 

λύσαμέν σου τὴν τυραννίδα" (1435 τὸ γὰρ μὴ δυνη- 

ϑῆναί Gs μεταπεῖσαι τὸν λογισμὸν ἡμῶν μηδὲ βιά- 

σασϑαι πρὸς τὴν μιαροφαγίαν οὐ κατάλυσίς ἐστί 60v; 

20 τὸ πῦρ σου ψυχρὸν ἡμῖν. καὶ ἄπονοι o6 καταπέλται 

καὶ ἀδύνατος ἡ βία' οὐ γὰρ τυράννου ἀλλὰ ϑείου 

νόμου παρεστήκασιν ἡμῖν δορυφόροι" διὰ τοῦτο ἀνί- 

κητον ἔχομεν τὸν λογισμόν. 

(1445 ὡς δὲ καὶ οὗτος μακαρίως ἀπέϑανε κατα- 
?5 βληϑεὶς εἰς λέβητα, ὁ ἕβδομος παραγένεται πάντων 

νεώτερος᾽ ὃν κατοιχτειρήδας ὃ τύραννος, καίτοι δει- 

νῶς ὑπὸ πάντων τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καταικισϑείς. 

ὁρῶν ἤδη τὰ δεσμὰ περικείμενον πλησιέστερον αὑτοῦ 

μετεπέμψατο, καὶ παρηγορεῖν ἐπειρᾶτο. λέγων 145» 

80 τῆς μὲν τῶν ἀδελφῶν σου ἀπονοίας τὸ τέλος ὁρᾷς" 

διὰ γὰρ ἀπείϑειαν στρεβλωθϑέντες τεϑνᾶσι" σὺ δὲ εἰ 

12 
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μὲν μὴ πεισϑείης, τάλας βασανισϑεὶς καὶ αὐτὸς τεϑνήξῃ 

ἄωρος, πεισϑεὶς δὲ φίλος ἔσῃ καὶ τῶν ἐπὶ τῆς βασι- 

λείας ἀφηγήσῃ πραγμάτων. 4146» καὶ ταῦτα παρα- 

καλῶν τὴν μητέρα τοῦ παιδὸς μετεπέμψατο, ὅπως 

αὐτὴν ἐλεήσας τοσούτων υἱῶν στερηϑεῖσαν παρορμή- 

G&Lev ἐπὶ τὴν σωτηρίαν εὐπειϑῆ ποιῆσαι τὸν περιλειπό- 

uevov. ὃ δέ, τῆς μητρὸς τῇ Εβραΐδι φωνῇ προτρεψα- 

μένης αὐτὸν ὡς ἐροῦμεν μικρὸν ὕστερον, ᾿λύσατέ us 

φησίν. “εἴπω τι τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ φίλοις 

πᾶσι. «141. καὶ ἐπιχαρέντες ὅ τὲ βασιλεὺς καὶ οἵ 

σὺν αὐτῷ μάλιστα ἐπὶ τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ παιδὸς τα- 

χέως ἔλυσαν αὐτόν. {1485 ὃ δὲ δραμὼν ἔστη πλησίον 

τῶν τηγάνων καὶ ἔφη “ὦ ἀνόσιε καὶ πάντων τῶν πο- 
νηρῶν ἀσεβέστατε τύραννε, οὐκ ἠδέσϑης,. παρὰ τοῦ 

ϑεοῦ λαβὼν τὰ ἀγαϑὰ καὶ τὴν βασιλείαν, τοὺς ϑερά- 

10 
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ποντας αὐτοῦ κατακτεῖναι καὶ τοὺς τῆς εὐσεβείας ἀσκη- 

τὰς στρεβλῶσαι, &v9' ὧν ταμιεύεταί σε ἡ ϑεία δίκη 
πυχνοτέρῳ καὶ αἰωνίῳ πυρὶ καὶ βασάνοις, αἵ εἰς ὅλον 

τὸν αἰῶνα οὐκ ἀνήσουσί σε. {1495 οὐκ ἠδέσϑης ἄν- 

ϑρωπος ὥν, ϑηριωδέστατε. τοὺς ὁμοιοπαϑεῖς καὶ ἐκ 

τῶν αὐτῶν γεγονότας στοιχείων γλωττοτομῆσαι καὶ 

τοῦτον καταικίδας τὸν τρόπον βασανίσαι; (4150) ἀλλ᾽ 
o? μὲν εὐγενῶς ἀποϑανόντες ἐπλήρωσαν τὴν εἰς ϑεὸν 

εὐσέβειαν, σὺ δὲ κακὸς κακῶς οἰμώξῃ, τοὺς τῆς ἀρε- 
τῆς ἀγωνιστὰς ἀναιτίως ἀποκτείνας. «151» ὅϑεν καὶ 

αὐτὸς ἀποϑνήσκειν μέλλων᾽ ἔφη “οὐκ ἀπαυτομολῶ τῆς 

τῶν ἀδελφῶν μου ἀριστείας. ἐπικαλοῦμαι δὲ τὸν πα- 

τρῷον ϑεόν, ὅπως ἵλεως γένηται τῷ ἔϑνει ἡμῶν. 

(1525 σὲ δὲ καὶ ἐν τῷ νῦν βίῳ καὶ ϑανόντα τιμωρή- 

σεται. καὶ ταῦτα κατευξάμενος ἑαυτὸν ἔρριψε κατὰ 

τῶν τηγάνων, καὶ οὕτως ἀπέδωκε τὴν ψυχήν. 

ὅ b» 

80 
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(1535 εἰ δὴ τοίνυν τῶν μέχρι ϑανάτου πόνων 13 

ὑπερεφρόνησαν οἵ ἑπτὰ ἀδελφοί, συνωμολόγηται παν- 

ταχόϑεν ὅτι αὐτοδέσποτός ἐστι τῶν παϑῶν ὃ εὐσεβὴς 

λογισμός. ὥσπερ γάρ, εἰ τοῖς πάϑεσι δουλωϑέντες 

5 ἐμιαροφάγησαν, ἐλέγομεν ἂν τούτοις αὐτοὺς νενικῆσϑαι., 

νυνὶ δὲ οὐχ οὕτως. ἀλλὰ τῷ ἐπαινουμένῳ παρὰ ϑεῷ 

λογισμῷ περιεγένοντο τῶν παϑῶν, καὶ οὐκ ἔστι παρι- 

δεῖν τὴν ἡγεμονίαν τῆς διανοίας" (1045 ἐπεκράτησε 

γὰρ καὶ πάϑους καὶ πόνων. πῶς οὖν οὐκ ἔστι τού- 
19 τοις τὴν τῆς εὐλογιστίας παϑοχράτειαν ὁμολογεῖν, οἱ 

τῶν διὰ πυρὸς ἀλγηδόνων οὐκ ἐπεστράφησαν; (155) 

καϑάπερ γὰρ προβλῆτες λιμένων πύργοι τὰς τῶν κυ- 

μάτων ἀπειλὰς ἀνακόπτοντες γαληνὸν παρέχουσι τοῖς 

εἰσπλέουσι τὸν ὅρμον, οὕτως ἡ ἑπτάπυργος τῶν νεα- 

15 νίσκων εὐλογιστία τὸν τῆς εὐσεβείας ὀχυρώσασα λιμένα 

τὴν τῶν παϑῶν ἐνίκησεν ἀκολασίαν. «156» ἱερὸν γὰρ 

εὐσεβείας πάντες στήσαντες χορὸν παρεϑάρρυναν ἀλλή- 

λους, λέγοντες ᾿ἀδελφικῶς ἀποϑάνωμεν, ἀδελφοί, περὶ 

τοῦ νόμου. μιμησώμεϑα τοὺς τρεῖς τοὺς ἐπὶ τῆς GGv- 

| 290 ρίας νεανίας, ot τῆς ἰσοπάλιδος καμίνου κατεφρόνησαν. 

«1015 μὴ δειλανδρήσωμεν πρὸς τὴν τῆς εὐσεβείας 

ἐπίδειξιν καὶ ὃ μέν ᾿ϑάρρει ἀδελφέ᾽ ἔλεγεν, ὃ δέ 

“εὐγενῶς καρτέρησον" {1585 ὃ δὲ καταμνησϑεὶς ἔλεγε 

μνήσϑητε πόϑεν ἐστέ, ἢ τίνος πατρὸς χειρὶ σφαγια- 

565 σϑῆναι διὰ τὴν εὐσέβειαν ὑπέμεινεν ὃ ᾿Ισαάκ.᾽ εἷς δὲ 

ἕκαστος καὶ ἀλλήλους ὁμοῦ πάντες ἐφορῶντες φαιδροὶ 

καὶ μάλα ϑαρραλέοι, “ἑξαυτούς᾽ ἔλεγον τῷ ϑεῷ ἀφιερώ- 

σωμὲν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας τῷ δόντι τὰς ψυχάς. καὶ 

χρήσωμεν τῇ περὶ τὸν νόμον φυλακῇ τὰ σώματα. 

80 (1095) μὴ φοβηϑῶμεν τὸν δοκοῦντα ἀποκτεῖναι τὸ 

σῶμα" μέγας γὰρ ψυχῆς κίνδυνος ἐν αἰωνίῳ βασανισμῷ 
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χείμενος τοῖς παραβαίνουσι τὴν ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ. 

καϑοπλισώμεϑα τοιγαροῦν τὴν τοῦ ϑείου λογισμοῦ 

παϑοκράτειαν" (1605 οὕτω γὰρ ϑανόντας ἡμᾶς ᾿Αβραὰμ, 

καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ὑποδέξονται εἰς τοὺς κόλπους 

αὑτῶν, καὶ πάντες οὗ πατέρες ἐπαινέσουσι. καὶ ἕνὶ 

ἑκάστῳ τῶν ἀποσπωμένων αὐτῶν ἀδελφῶν ἔλεγον οἵ 

περιλειπόμενοι “μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶς. ἀδελφέ, μηδὲ 

ψεύσῃ τοὺς προαποϑανόντας ἡμῶν ἀδελφούς. «161» 

ovx ἀγνοεῖτε δὲ τὰ τῆς ἀδελφότητος φίλτρα, ἅπερ ἡ 

ἡ ϑεία καὶ πάνσοφος πρόνοια διὰ τῶν πατέρων τοῖς 

γεννωμένοις ἐμέρισε καὶ διὰ τῆς μητρῷῴας ἐφύτευσε 

γαστρός, ἐν 1j τὸν ἴσον ἀδελφοὶ κατοικήσαντες χρόνον. 

καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χωρίῳ πλασϑέντες, καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ 
αἵματος αὐξηϑέντες, καὶ διὰ τῆς αὐτῆς ψυχῆς τελεσ- 

φορηϑέντες. καὶ διὰ τῶν ἴσων ἀποτεχϑέντες χρόνων. 

καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν γαλακτοποτοῦντες πηγῶν, ἀφ᾽ ὧν 

συντρέφονται ἐν ἀγκάλαις μαστῶν φιλάδελφοι ψυχαί, 

καὶ αὔξονται σφοδρότερον διὰ τῆς συντροφίας καὶ διὰ 

τῆς καϑ' ἡμέραν συνηϑείας καὶ τῆς ἄλλης παιδείας καὶ 

τῆς ἡμετέρας ἐν νόμῳ ϑεοῦ ἀσκήσεως. «162» οὕτω 

δὴ τοίνυν καϑεστώδης συμπαϑῶς τῆς φιλαδελφίας oL 

ἑπτὰ ἀδελφοὶ συμπαϑέστερον ἔσχον πρὸς ἀλλήλους. 

(1635 νόμῳ γὰρ τῷ αὐτῷ παιδευϑέντες καὶ τὰς αὐτὰς 

ἐξασκήσαντες ἀρετὰς καὶ τῷ δικαίῳ ἐντραφέντες βίῳ 

μᾶλλον ἑαυτοὺς ἠγάπων" ἣ γὰρ ὁμοζξζηλία τῆς καλο- 

καγαϑίας ἐπέτεινεν αὐτοῖς τὴν πρὸς ἀλλήλους Óuó- 

νοιαν᾿ (1645 σὺν γὰρ τῇ εὐσεβείᾳ ποϑεινοτέραν écv- 

τοῖς κατεσκεύαζον τὴν φιλαδελφίαν. ἀλλ᾽ ὅμως καίπερ 

τῆς φύσεως καὶ τῆς συνηϑείας καὶ τῶν τῆς ἀρετῆς 

ἠθῶν τὰ τῆς ἀδελφότητος αὐτοῖς φίλτρα συναυξανόν- 

τῶν. ἀνέσχοντο διὰ τὴν εὐσέβειαν τοὺς ἀδελφοὺς o 

5 
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ὑπολειπόμενοι [τοὺς] καταικιξομένους δρῶντες καὶ μέ- 

yo. ϑανάτου βασανιξομένους, προσέτι δὲ καὶ ἐπὶ τὸν 

αἰκισμὸν ἐποτρύνοντες,. ὡς μὴ μόνον τῶν ἀλγηδόνων 

περιφρονῆσαι αὐτούς, ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς φιλαδελφίας 

παϑῶν κρατῆσαι. 

(165» ὦ βασιλέων λογισμοὶ βασιλικώτερον καὶ 

ἐλευϑέρων ἐλευϑερώτεροι. ὦ ἱερᾶς καὶ ἁρμονίου περὶ 

τῆς εὐσεβείας τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν συμφωνίας. οὐδεὶς 

ἐξ αὐτῶν ἐδειλίασεν, οὐδὲ ἐπὶ τὸν ϑάνατον ἐλϑεῖν 

10 ὥχνησεν, ἀλλὰ πάντες ὥσπερ ἐπ᾽ ἀϑανασίας ὃδὸν τρέ- 

χοντὲς ἐπὶ τὸν διὰ τῶν βασάνων ϑάνατον ἔσπευδον" 

(1660) χαϑάπερ γὰρ χεῖρες καὶ πόδες συμφώνως τοῖς 

τῆς ψυχῆς ἀφηγήμασι κινοῦνται. οὕτως οἵ ἱεροὶ μεί- 

ρακχὲς ἐχεῖνοι ὡς ὑπὸ ψυχῆς μιᾶς τῆς ἀϑανάτου εὐσε- 

15 βείας κινούμενοι πρὸς τὸν ὑπὲρ αὐτῆς συνεφώνησαν 

ϑάνατον. (1601) à παναγίας συμφώνων ἀδελφῶν βδο- 

μάδος᾽ χκαϑάπερ γὰρ ἑπτὰ τῆς κοσμοποιίας ἡμέραι περὶ 

τὴν εὐσέβειαν, οὕτω περὶ τὴν ἑβδομάδα χορεύοντες οἵ 

μείρακες ἐκύκλουν, τὸν τῶν βασάνων φόβον κατα- 

80 λύοντες. νῦν ἡμεῖς ἀκούοντες τὴν ϑλῖψιν τῶν νεα- 

νιῶν ἐκείνων φρίττομεν" (1685 οἱ δὲ οὐ μόνον ἀκού- 

οντὲς τὴν ϑλῖψιν, ἀλλὰ καὶ δρῶντες τὸν παραχρῆμα 

τῆς ἀπειλῆς λόγον ἐμακαρίζοντο,. ϑαυμαξόμενοι πῶς 

πάσχοντες ἐνεκαρτέρουν. καὶ τοῦτο ταῖς διὰ πυρὸς 

25 ὀδύναις, ὧν τί ἂν γένοιτο ἐπαλγέστερον; ὀξεῖα γὰρ 

καὶ σύντομος ἡ τοῦ πυρὸς οὖσα δύναμις ταχέως διέ- 

Aves τὰ σώματα αὐτῶν. 

(169) καὶ μὴ ϑαυμαστὸν ἡγεῖσϑε εἰ ὃ λογισμὸς 

περιεχράτησε τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐν ταῖς βασάνοις, 

80 ὅπου γε καὶ γυναικὸς νοῦς πολυτροπωτέρων ὕπερε- 

φρόνησεν ἀλγηδόνων" (1105 ἡ μήτηρ γὰρ τῶν ἑπτὰ 

σι 

14 
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νεανίσκων ἐκείνων ὑπήνεγκε τὰς ἐφ᾽ ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν 

τέχνων δστρέβλας. ϑεωρεῖτε δὲ πῶς πολύπλοκός ἐστιν 

ἡ τῆς φιλοτεχνίας στοργή, ἕλκουσα πάντα πρὸς τὴν 

τῶν σπλάγχνων συμπάϑειαν, ὅπου ys καὶ τὰ ἄλογα 

ξῷα ὁμοίαν τὴν πρὸς τὰ ἐξ αὐτῶν γεννώμενα συμπά- 

ϑειαν καὶ στοργὴν ἔχει τοῖς ἀνθρώποις. «111. καὶ 

γὰρ τῶν πετεινῶν τὰ μὲν ἥμερα κατὰ τὰς οἰκίας Ógo- 

φοκοιτοῦντα προασπίξει τῶν νεοττῶν, τὰ δὲ κατὰ κο- 

ρυφὰς τῶν ὀρέων καὶ ἀπορρῶγας τῶν φαράγγων καὶ 

δένδρων ὀπὰς x«i τὰς τούτων ἄκρας ἐννοσσδοποιησά- 

μενα ἀποτίκτει καὶ τὸν προσιόντα κωλύει" (112) εἰ 

ὃὲ χαὶ μὴ δύναται κωλύειν, περιπτάμενα κυκλόϑεν 

αὐτῶν ἀλγοῦντα τῇ στοργῇ, ἀνακαλούμενα τῇ ἰδίᾳ 

φωνῇ. x«9' ὃν δύναται τρόπον βοηϑεῖ τοῖς τέκνοις. 

καὶ τί δεῖ τὴν διὰ τῶν ἀλόγων toov ἐπιδείκνυσϑαι 
πρὸς τὰ τέκνα συμπάϑειαν., ὅπου ys καὶ μέλισσαι περὶ 

τὸν τῆς κηρογονίας καιρὸν ἀπαμύνονται τοὺς προσιόν- 

τας, καὶ καϑάπερ σιδήρῳ τῷ κέντρῳ πλήσσουσι τοὺς 

προσιόντας τῇ νοσσιᾷ αὐτῶν καὶ ἐπαμύνονται ἕως 

ϑανάτου. (1185 ἀλλ᾽ οὐχὶ τὴν τοῦ ᾿“βραὰμ ὁμόψυχον 

τῶν νεανίσκων μητέρα μετεκίνηδσε συμπάϑεια τῶν 

τέχνων. ὦ λογισμὲ τύραννε παϑῶν, καὶ εὐσέβεια μητρὶ 

τέκνων ποϑεινοτέρα. (114) μήτηρ δυοῖν προκειμέ- 

νῶν, εὐσεβείας καὶ τῆς τῶν ἑπτὰ υἱῶν σωτηρίας προσ- 

καίρου κατὰ τὴν τοῦ τυράννου ὑπόσχεσιν, τὴν εὐσέ- 

βειαν μᾶλλον ἠγάπησε τὴν σώξουσαν εἰς αἰώνιον ξωὴν 

κατὰ ϑεόν. ὦ τίν᾽ ἂν τρόπον ἠϑολογήδσαιμι φιλότεκνα 

γονέων πάϑη. ψυχῆς τε καὶ μορφῆς ὁμοιότητα εἰς 

μικρὸν παιδὸς χαρακτῆρα ϑαυμάσιον ἐναποσφραγίζοντα, 

t5 0 

μάλιστα διὰ τὸ πάϑος τοῖς γεννηϑεῖσι τὰς μητέρας so 

τῶν πατέρων καϑεστάναι συμπαϑεστέρας; (110) ὅσῳ 
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γὰρ καὶ ἀσϑενόψυχοι καὶ φιλογονώτεραι ὑπάρχουσιν 

αἴ μητέρες, τοσούτῳ μᾶλλόν εἰσι φιλοτεκνότεραι. 

(116) πασῶν ὃδὲ τῶν μητέρων ἐγένετο ἡ τῶν ἑπτὰ 

μήτηρ φιλοτεχνοτέρα. ἥτις ἑπτὰ κυοφορίαις τὴν πρὸς 

5 αὐτοὺς ἐπιφυτευομένη φιλοστοργίαν, καὶ διὰ πολλὰς 

τὰς καϑ' ἕκαστον αὐτῶν ὀδύνας ἠναγκασμένη τὴν εἰς 

αὐτοὺς ἔχειν συμπάϑειαν, διὰ τὸν πρὸς ϑεὸν φόβον 

ὑπερεῖδε τὴν τῶν τέκνων πρόσκαιρον σωτηρίαν. (111 
οὐ μήν ys ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν καλοκαγαϑίαν τῶν υἱῶν 

10 χαὶ τὴν πρὸς τὸν νόμον αὐτῶν εὐπείϑειαν μείζω τὴν 

ἐν αὐτοῖς εἶχε φιλοστοργίαν: {1185 Óíxatoí τε γὰρ 

ἦσαν καὶ σώφρονες καὶ μεγαλόψυχοι καὶ φιλάδελφοι 

καὶ φιλομήτορες οὕτως ὥστε xol μέχρι ϑανάτου τὰ 

νόμιμα φυλάσσοντας πείϑεσϑαι αὐτῇ. 4119) ἀλλ᾽ ὅμως 

15 χαίπερ τοσούτων ὄντων [περὶ] τῶν [τὴν φιλοτεκνίαν] 

εἰς συμπάϑειαν ἑλκόντων τὴν μητέρα, ἐπ᾽ οὐδενὸς 

αὐτῶν τὸν λογισμὸν αὐτῆς αἵ παμποίκιλοι βάσανοι 

ἴσχυσαν μετατρέψαι. ἀλλὰ καὶ xoc9' ἕνα παῖδα καὶ 
ὁμοῦ πάντος ἡ μήτηρ ἐπὶ τὸν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας 

50 προετρέπετο ϑάνατον. {1805 ὦ φύσις ἱερά, καὶ φίλτρα 
γονέων, καὶ σύνεσις φιλόστοργε., καὶ τροφεῖα, καὶ μη- 

τέρων ἀδάμαστα πάϑη. x«9' ἕνα στρεβλούμενον καὶ 

φλεγόμενον ὁρῶσα ἡ μήτηρ οὐ μετεβάλετο διὰ τὴν 

εὐσέβειαν. 181» τὰς σάρκας τῶν τέχνων ἑώρα περὶ 

s) τὸ πῦρ τηκομένας. καὶ τοὺς τῶν ποδῶν καὶ χειρῶν 

δακτύλους ἐπὶ γῆς σπαίροντας. καὶ τὰς τῶν κεφαλῶν 

μέχρι τῶν περὶ τὰ γένεια σάρκας ὥσπερ προσωπεῖα 

προχειμένας. «182» ὦ πικροτέρων νῦν μήτηρ πόνων 

σειραϑεῖσα ὑπὲρ τῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς ὠδίνων, ὦ μόνη γυνὴ 

80 τὴν εὐσέβειαν ὁλόκληρον ἀποχυήδσασα᾽ οὐ μετέτρεψέ 

σε πρωτότοκος ἀποπνέων, οὐδὲ δεύτερος εἰς σὲ οἰκτρὸν 
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ἐν βασάνοις βλέπων, οὐ τρίτος ἀποψύχων. (1835 οὐδὲ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ἑνὸς ἑκάστου ϑεωροῦσα ταυρηδὸν ἐπὶ 

τῶν βασάνων ὁρῶντας τὸν ἑαυτῶν αἰχισμὸν καὶ τοὺς 

μυχτῆρας προσημειουμένους τὸν ϑάνατον αὐτῶν ... 

οὐκ ἔκλαυσας ὁρῶσα σάρκας τέκνων ἀποκαιομένας καὶ 

ἐπὶ χερσὶ χεῖρας ἀποτεμνομένας καὶ ἐπὶ κεφαλαῖς κε- 

φαλὰς ἀποδειροτομουμένας καὶ ἐπὶ νεκροῖς νεκροὺς 

πίπτοντας, καὶ πολυάνδριον ὁρῶσα τῶν τέκνων τὸ 

χωρίον διὰ τῶν βασάνων οὐκ ἐδάκρυσας. «41845 οὐχ 

οὕτω σειρήνειοι μελῳδίαι οὐδὲ χύκνειον πρὸς φιλη- 

κοΐαν φωναὶ τοὺς ἀκούοντας ἐφέλκονται ὡς τέκνων 

φωναὶ μετὰ βασάνων μητέρα φωνούντων. (1855 πηλί- 

καὶς καὶ πόσαις τότε ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν βασανιξομέ- 

νῶν τροχοῖς τε xci καυστηρίοις ἐβαδανίξετο βασάνοις. 

ἀλλὰ τὰ σπλάγχνα αὐτῆς ὃ εὐσεβὴς λογισμὸς ἐν αὐτοῖς 

τοῖς πάϑεσιν ἀνδρειώσας ἐπέτεινε τὴν πρόσκαιρον φι- 

λοτεκνίαν παριδεῖν, καίπερ ἑπτὰ τέχνων ἀπώλειαν 

ὁρῶσα x«i τὴν τῶν στρεβλῶν πολύπλοχον ποικιλίαν. 

(180) ὃς ἁπάσας ἡ γενναία μήτηρ ἐξέλυσε διὰ τὴν 

πρὸς ϑεὸν πίστιν. καϑάπερ γὰρ ἐν βουλευτηρίῳ τῇ 

ἑαυτῆς ψυχῇ δεινοὺς δρῶσα συμβούλους φύσιν τε καὶ 

γένεσιν καὶ φιλοτεκνίαν καὶ τέκνων στρέβλας. δύο 

ψήφους χρατοῦσδα 13) μήτηρ. ϑανατηφόρον τὲ καὶ 60- 

τήριον, ὑπὲρ τέκνων, οὐκ ἐπέγνω τὴν σώξουσαν ἑπτὰ 

υἱοὺς πρὸς ὀλίγον χρόνον σωτηρίαν, ἀλλὰ τῆς ϑεοσε- 

βοῦς ᾿4βραὰμ καρτερίας ἡ ϑυγάτηρ ἐμνήσϑη. «187» 
ὦ μῆτερ ἔϑνους, ἔκδικε τοῦ νόμου καὶ ὑπερασπίστρια 

τῆς εὐσεβείας. καὶ τοῦ διὰ σπλάγχνων ἀγῶνος ἀϑλο- 

φόρε. ὦ ἀρρένων πρὸς καρτερίαν γενναιοτέρα καὶ 

ἀνδρῶν πρὸς ὑπομονὴν ἀνδρειοτέρα. καϑάπερ γὰρ ἣ 

τοῦ Νῶε κιβωτὸς ἐν τῷ κοσμοπληϑεῖ κατακλυσμῶ 

to 0 
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κοσμοφοροῦσα καρτερῶς ὑπέμεινε τοὺς κλύδωνας, (1885 

οὕτω καὶ σὺ 7 νομοφύλαξ πανταχόϑεν τῷ τῶν παϑῶν 

περιαντλουμένη κατακλυσμῷ, καὶ καρτεροῖς ἀνέμοις 

ταῖς τῶν υἱῶν βασάνοις συνεχομένη, γενναίως ὑπέμει- 

νας τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας χειμῶνας. 
(1895 εἰ δὴ τοίνυν καὶ γυνὴ καὶ γεραιὰ καὶ ἑπτὰ 

παίδων μήτηρ ὑπέμεινεν δρῶσα τὰς μέχρι ϑανάτου 

τῶν τέκνων βασάνους, ὁμολογουμένως αὐτοκράτωρ ἐστὶ 

τῶν παϑῶν ὃ εὐσεβὴς λογισμός. {1905 ἀπέδειξα οὖν 
ὅτε οὐ μόνον ἄνδρες τῶν παϑῶν ἐπεκράτησαν, ἀλλὰ 

καὶ γυνὴ τῶν μεγίστων βασάνων ὑπερεφρόνησε. καὶ 

οὐχ οὕτως oí περὶ τὸν Ζανιυὴλ λέοντες ἦσαν ἄγριοι, 
οὐδὲ ἡ κατὰ τὸν Μισαὴλ ἐκφλεγομένη κάμινος λαβρο- 
τάτῳ πυρί, ὡς ἡ τῆς φιλοτεκνίας περιέχαιεν ἐκείνην 

φύσις, δρῶσαν [αὐτὴν] οὕτω ποικίλως βασανιξομένους 

τοὺς ἑπτὰ υἱούς. (191) ἀλλὰ τῷ λογισμῷ τῆς εὐσε- 

βείας κατέσβεσε τὰ τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα πάϑη ἡ 

μήτηρ. X192» καὶ γὰρ τοῦτο ἔστιν ἐπιλογίσασϑαι, 

ὅτε δειλόψυχος εἰ ἦν ἡ γυνή, καίπερ μήτηρ οὖσα, 
ὠλοφύρατο ἂν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ἴσως ταῦτα ἂν οὕτως 

εἶπεν. {1985 “ὦ μελέα ἔγωγε καὶ πολλάκις τρισαϑλία, 
ἥτις ἑπτὰ παῖδας τεκοῦσα οὐδενὸς μήτηρ γεγένημαι. 

ὦ μάταιοι ἑπτὰ κυοφορίαι καὶ ἀνόνητοι ἑπτὰ δεκά- 

Ψηνοι, καὶ ἄκαρποι τιϑηνίαι, καὶ ταλαίπωροι γαλακτο- 

τροφίαι. «1945 μάτην ἐφ᾽ ὑμῖν, ὦ παῖδες, πολλὰς 

ὑπέμεινα ὀδύνας καὶ χαλεπωτέρας φροντίδας ἀνατρο- 

φῆς. ὦ τῶν ἐμῶν παίδων οἱ uiv ἄγαμοι., οἱ δὲ γή- 
μαντὲς ἀνόνητοι" οὐκ ὄψομαι ὑμῶν τέκνα, οὐδὲ μάμμη 

κληϑεῖσα μακαρισϑήσομαι. (1955 ὦ ἡ πολύπαις καὶ 
καλλίπαις ἐγὼ γυνὴ χήρα καὶ μόνη πολύϑρηνος" οὐδὲ 

ἂν ἀποϑάνω ϑάψοντα τῶν υἱῶν ἕξω τινά. «196» ἀλλὰ 
IosEePHUs. V]. 21 
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τούτῳ τῷ ϑρήνῳ οὐδένα ὠλοφύρατο 7 ἱερὰ xol ϑεο- 

σεβὴς μήτηρ, οὐδ᾽ ἵνα μὴ ἀποϑάνωσιν ἀπέτρεπεν αὐτῶν 

τινα, οὐδ᾽ ὡς ἀποθνησκόντων ἐλυπήϑη. ἀλλ᾽ ὥσπερ 

ἀδαμάντινον ἔχουσα τὸν νοῦν x«i εἰς ἀϑανασίαν ἀνα- 

τίκτουσα τὸν τῶν υἱῶν ἀριϑμόν, μᾶλλον ὑπὲρ τῆς 
εὐσεβείας ἐπὶ τὸν ϑάνατον αὐτοὺς προετρέπετο ἔχε- 

τεύουσα. (191) ὦ μῆτερ δι᾽ εὐσέβειαν ϑεοῦ στρατιῶτι 
πρεσβῦτι, καὶ γυναικὸς διὰ καρτερίαν καὶ τύραννον 

ἐνίκησας, καὶ ἔργοις εὑρέϑης ἀνδρὸς καὶ λόγοις δυνα- 

τωτέρα. «198» xal γὰρ ὅτε συνελήφϑης μετὰ τῶν 

παίδων, εἱστήκεις τὸν '"EAsáfagov δρῶσα βασανιξζόμε- 

vov, x«l ἔλεγες τοῖς παισὶ τῇ Ἑβραΐδι διαλέχτῳ “ὦ 
παῖδες, γενναῖος ὃ ἀγών, ἐφ᾽ ὃν χληϑέντες ὑπὲρ τῆς 

διαμαρτυρίας τοῦ ἔϑνους ἐναγωνίσασϑε προϑύμως 

ὑπὲρ τοῦ πατρῴου νόμου" (1995 καὶ γὰρ αἰσχρὸν τὸν 

μὲν γέροντα τοῦτον ὑπομένειν τὰς διὰ τὴν εὐσέβειαν 

ἀλγηδόνας, ὑμᾶς δὲ τοὺς νεανίσκους καταπλαγῆναι τὰς 

βασάνους. ἀναμνήσϑητε ὅτι διὰ τὸν ϑεὸν τοῦ κόσμου 

uevsAéfevs καὶ τοῦ βίου ἀπελαύσατε, «200» καὶ διὰ 

τοῦτο ὀφείλετε πάντα πόνον ὑπομεῖναι διὰ τὸν ϑεόν, 

δι᾿ ὃν καὶ ὃ πατὴρ ἡμῶν ᾿4βραὰμ ἔσπευδε τὸν ἐϑνο- 
πάτορα υἱὸν σφαγιάσαι ᾿Ισαάκ, καὶ τὴν πατρώαν χεῖρα 

ξιφηφόρον καταφερομένην ἐπ᾽ αὐτὸν ὁρῶν ὃ ̓ Ισαὰκ οὐκ 

ἔπτηξε, καὶ “ΖΙανιὴλ ὃ δίκαιος εἰς λέοντας ἐβλήϑη. καὶ 

᾿Δνανίας καὶ ᾿Αξαρίας καὶ Μισαὴλ εἰς κάμινον πυρὸς 

ἀπεσφενδονίσϑησαν καὶ ὑπέμειναν διὰ τὸν ϑεόν. (201) 

x«l ὑμεῖς οὖν τὴν αὐτὴν πίστιν εἰς τὸν ϑεὸν ἔχοντες 
μὴ χαλεπαίνετε" ἀλόγιστον γὰρ τοὺς εἰδότας εὐσέβειαν 

μὴ ἀνϑίστασϑαι τοῖς πόνοις. «4202» διὰ τούτων τῶν 

λόγων ἡ ἑπταμήτωρ ἕνα ἕκαστον τῶν υἱῶν παρακα-: 

λοῦσα ἀποϑανεῖν ἔπεισε μᾶλλον ἢ παραβῆναι τὴν ἐν- 
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τολὴν τοῦ ϑεοῦ. ἔτι δὲ χαὶ ταῦτα εἰδότας ὅτι οἵ διὰ 

τὸν ϑεὺὸν ἀποϑανόντες ξῶσι τῷ ϑεῷ., ὥσπερ ᾿Αβραὰμ 

᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ καὶ πάντες of πατριάρχαι. 

(20835 ἔλεγον δὲ καὶ τῶν δορυφόρων τινὲς ὡς ὅτε 

ἔμελλε συλλαμβάνεσϑαι χαὶ αὐτὴ πρὸς ϑάνατον, ἵνα 

μὴ ψαύσειέ τις τοῦ σώματος αὐτῆς. ἑαυτὴν ἔρριψε 

κατὰ τῆς πυρᾶς. (2045 ὦ μῆτερ σὺν ἑπτὰ καταλύ- 

σαδσα τὴν τοῦ τυράννου βίαν. καὶ ἀκυρώδασα τὰς κακὰς 

ἐπινοίας αὐτοῦ, καὶ δειξασα τὴν τῆς πίστεως γενναιό- 

τητα. καϑάπερ γὰρ στέγη ἐπὶ τοῖς στύλοις. οὕτω καὶ 

σὺ ἐπὶ παισὶ γενναίως ἱδρυμένη ἀκλινὴς ὑπήνεγκας 

τὸν διὰ τῶν βασάνων σεισμόν. 205) ϑάρρει τοιγαρ- 

obv, ὦ μῆτερ ἱερόψυχε, τὴν ἐλπίδα τῆς ὑπομονῆς 

ἔχουσα βεβαίαν πρὸς τὸν ϑεόν. οὐχ οὕτω δελήνη 

κατ᾽ οὐρανὸν σὺν ἄστροις σεμνὴ καϑέστηκεν, ὡς σὺ 

τοὺς ἰσαστέρους ἑπτὰ παῖδας φωταγωγήσασα πρὸς τὴν 

εὐσέβειαν ἔντιμος καϑέστηκας τῷ ϑεῷ καὶ ἠστέρισαι 
ς 2 3 x 1 Qe τ M , 3 s 

ev οὐρανῷ σὺν αὑτοῖς" ἣν γὰρ ἢ παιδοποιία ὅσου ἀπὸ 

᾿Αβραὰμ τοῦ πατρός. «4206» εἰ δὲ ἐξῆν ἡμῖν ὥσπερ, 

ἐπί τινος πίνακος ζωγραφῆσαι τὴν τῆς εὐσεβείας ἕστο- 

ρίαν, οὐκ ἂν ἔφριττον οὗ ϑεωροῦντες μητέρα ἑπτὰ 
, 2 2 , , , / p 

τέκνων Ov εὐσέβειαν ποικίλας βασάνους μέχρι ϑανά- 

του γινομένας ὑπομένουσαν; 201) καὶ γὰρ ἄξιον ἦν 

ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ τάφου ἀναγράψαι καὶ ταῦτα τοῖς ἀπὸ 

τοῦ ἔϑνους εἰς μνείαν λεγόμενα “ἐνταῦϑα γέρων ἱερεὺς 

καὶ γυνὴ γεραιὰ καὶ ἑπτὰ παῖδες ἐγχεκήδευνται διὰ 

τυράννου βίαν τὴν ᾿Εβραίων πολιτείαν καταλῦσαι ϑέ- 

λοντος, οἱ καὶ ἐξεδίκησαν τὸ ἔϑνος εἰς τὸν ϑεὸν ἀφο- 

ρῶντες καὶ μέχρι ϑανάτου τὰς βασάνους ὑπομείναντες.ἢ 

(2085 ἀληϑῶς γὰρ ἦν ἀγὼν ϑεῖος ὃ δι’ αὐτῶν γεγενη- 

ὠένος᾽ ἠϑλοϑέτει γὰρ τότε ἀρετὴ δι᾽ ὑπομονῆς δοκι- 
' Ἣν 
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, M ^ 2 ’ 3 - ? , 

μάξουσδα. τὸ νῖκος ἀφϑαρσία ἐν ζωῇ πολυχρονίῳ. 

᾿Ελεάξαρος δὲ προηγωνίξετο, ἡ δὲ μήτηρ τῶν ἑπτὰ 

παίδων ἐνήϑλει, οἱ δὲ ἀδελφοὶ ἠγωνίξοντο, ὃ τύραννος 

ἀντηγωνέξετο. ὁ δὲ κόσμος καὶ ὃ τῶν ἀνθρώπων βίος 
ἐθεώρει. (2095 ϑεοσέβεια δὲ ἐνίκα, τοὺς ἑαυτῆς ἀϑλη- 

τὰς στεφανοῦσα. τίνες οὐκ ἐθαύμασαν τοὺς τῆς ϑείας 

νομοϑεσίας ἀϑλητάς; τίνες οὐκ ἐξεπλάγησαν; (2105 

αὐτός γέ τοι ὃ τύραννος καὶ ὅλον τὸ συμβούλιον αὖ- 

τῶν ἐξεϑαύμασαν αὐτῶν τὴν ὑπομονήν, δι᾽ ἣν καὶ τῷ 

ϑείῳ νῦν παρεστήκασι ϑρόνῳ καὶ τὸν μακάριον αἰῶνα 

βιοῦσι. (211) xol γάρ φησιν ὁ Μωυσῆς “καὶ πάντες 

oí ἡγιασμένοι ὑπὸ τὰς χεῖράς Gov. καὶ οὗτοι οὖν of 
ἁγιασϑέντες διὰ ϑεὸν τετίμηνται, οὐ μόνον ταύτῃ τῇ 

τιμῇ. ἀλλὰ καὶ τῷ δι᾽ αὐτοὺς τοῦ ἔϑνους ἡμῶν τοὺς 
πολεμίους μὴ ἐπικρατῆσαι καὶ τὸν τύραννον τιμωρη- 

ϑῆναι καὶ τὴν πατρίδα χαϑαρισϑῆναι,. ὥσπερ ἀντί- 

ψυχον γεγονότας τῆς τοῦ ἔϑνους ἁμαρτίας. (212) καὶ 

διὰ τοῦ αἵματος τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων καὶ τοῦ ἱλαστη- 

oíov τοῦ ϑανάτου αὐτῶν ἡ ϑεία πρόνοια τὸν ᾿Ισραὴλ 
προχκακωϑέντα διέσωσε" (218) πρὸς «γὰρ τὴν ἀνδρείαν 

αὐτῶν τῆς ἀρετῆς καὶ τὴν ἐπὶ ταῖς βασάνοις αὐτῶν 

ὑπομονὴν ὁ τύραννος ἀπιδὼν ἀνεκήρυξεν ὁ ᾿Δἀντίοχος 

τοῖς στρατιώταις αὑτοῦ εἰς ὑπόδειγμα τὴν ἐκείνων 

ὑπομονήν, ἔσχε τε αὐτοὺς γενναίους καὶ ἀνδρείους sig 

πεζομαχίαν καὶ πολιορκίαν, καὶ ἐχπορϑήσας ἐνίκησε 

τοὺς πάντας πολεμίους. (214) ὦ τῶν ᾿Αβραμιαίων 
σπερμάτων ἀπόγονοι παῖδες ᾿Ισραηλῖται. πείϑεσϑε τῷ 

νόμῳ τούτῳ, καὶ πάντα τρόπον εὐσεβεῖτε, γιγνώσκοντες 

ὅτι τῶν παϑῶν δεσπότης ἐστὶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός, 

καὶ οὐ μόνον τῶν ἔνδοϑεν ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξωϑεν 

πόνων. 
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(21505 ἀνϑ᾽ ὧν διὰ τὴν εὐσέβειαν προϊέμενοι τὰ 
σώματα τοῖς πόνοις ἐκεῖνοι οὐ μόνον ὑπὸ τῶν &v99ó- 

zov ἐθαυμάσθησαν. ἀλλὰ καὶ ϑείας μερίδος κατηξιώ- 
ϑησαν, καὶ δι᾽ αὐτοὺς εἰρήνευσε τὸ ἔϑνος, καὶ τὴν 

5 εὐνομίαν τὴν ἐπὶ τῆς πατρίδος ἀνανεωσάμενοι ἐξεπο- 

λιόρχησαν τοὺς πολεμίους. «216» καὶ ὃ τύραννος 

᾿Αντίοχος καὶ ἐπὶ γῆς τετιμώρηται καὶ ἀποϑανὼν xo- 

λάξεται. ὡς γὰρ οὐδὲν οὐδαμῶς ἴσχυσεν ἀναγκάθσαι 

τοὺς ᾿Ιεροσολυμίτας ἀλλοφυλῆσαι καὶ τῶν πατρίων 

10 ἐϑῶν ἐκδιαιτηϑῆναι, τότε ἀπάραρ ἀπὸ τῶν “Ιεροσολύ- 

μῶν ἐστράτευσεν ἐπὶ Πέρσας. : 

(211) ἔλεγε δὲ ἡ μήτηρ τῶν ἑπτὰ παίδων καὶ 

ταῦτα δίκαια τοῖς τέκνοις, ὅτι ἐγὼ ἐγενήϑην παρϑένος 

ἁγνή. οὐδὲ ὑπερέβην πατρικὸν οἶκον, ἐφύλασσον δὲ 
15 τὴν ὠκοδομημένην πλευράν. οὐ διέφϑειρέ us λυμεὼν 

ἐρημίας φϑορεὺς ἐν πεδίῳ, οὐδ᾽ ἐλυμήνατό μου τὰ 

ἁγνὰ τῆς παρϑενίας λυμεὼν ἀπατηλὸς ὄφις. «2185 

ἔμεινα δὲ χρόνον ἀκμῆς σὺν ἀνδρί" τούτων δὲ ἐνη- 

λίκων γενομένων ἐτελεύτησεν ὁ πατήρ, μακαρίως μὲν 

20 ἐκεῖνος (τὸν γὰρ τῆς εὐτεχνίας βίον ἐπιζήσας τὸν τῆς 

ἀτεκνίας οὐκ ὠδυνήϑη καιρόν)" (2195 ὃς ἐδέδασκεν 

ἡμᾶς, ἔτι ὧν σὺν ἡμῖν, τὸν νόμον καὶ τοὺς προφήτας. 

τὸν ἀναιρεϑέντα ᾿Α4βὲλ ὑπὸ τοῦ Κάιν ἀνεγίγνωσκεν 

ἡμῖν, καὶ τὸν δλοκαυτούμενον ᾿Ισαάκ, τὸν ἐν φυλακῇ 

:5 Ἰωσήφ. 4220» ἔλεγε δ᾽ ἡμῖν τὸν ξηλωτὴν Φινεές, ἐδί- 

δασκε δὲ ἡμᾶς τοὺς ἐν πυρὶ ᾿Δνανίαν xol ᾿Δξαρίαν 

μαι 

καὶ Μισαήλ. ἐδόξαξε δὲ καὶ τὸν ἐν λάκκῳ λεόντων 
ZavujA, ὃν ἐμακάριξεν. (221. ὑπεμίμνησκε δὲ ἡμᾶς 

τὴν Ἡσαΐου γραφὴν τὴν λέγουσαν 'xàv διὰ πυρὸς 
. 80 διέλθῃς, φλὸξ οὐ κατακαύσει ds. (222) τὸν ὑμνογρά- 

φον ἐμελῴδει ἡμῖν Ζαυίδ, λέγοντα 'πολλαὶ αἵ ϑλίψεις 
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τῶν δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὃ 

κύριος. 4228» τὸν Σολομῶντα ἐπαροιμίαξεν ἡμῖν λέ- 

γοντα “ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτοῦ τὸ 

ϑέλημα. τὸν ᾿Ιεξεκιὴλ ἐπιστοποιεῖτο λέγοντα "si ξή- 

σεται τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρὰ ταῦτα; ὠδὴν μὲν ἣν ἐδίδαξε 

Μωυσῆς οὐκ ἐπελάϑετο διδάσκων, τὴν λέγουσαν ᾿ἣ ἐγὼ 

ἀποχτενῶ καὶ ζῆν ποιήσω. αὕτη ἡ ξωὴ ὑμῶν καὶ ἡ 

μακρότης ἡμερῶν. 

(2245 à πικρᾶς τῆς τότε ἡμέρας καὶ οὐ πικρᾶς, 

ὅτε ὃ πικρὸς Ἑλλήνων τύραννος πῦρ πυρὶ σβέδας 

λέβησιν ὠμοῖς καὶ ξέουσι ϑυμοῖς. ἀγαγὼν ἐπὶ τὸν 

καταπέλτην καὶ πάσας τὰς βασάνους αὐτοῦ τοὺς ἑπτὰ 

παῖδας τῆς ᾿Αβρααμίτιδος, καὶ τὰς τῶν ὀμμάτων κόρας 

ἐπήρωσε καὶ γλώσσας ἐξέτεμε καὶ βασάνοις ποικίλαις 

ἀπέχτεινεν. 22D» ὑπὲρ ὧν ἡ ϑεία δίκη μετῆλϑε καὶ 
μετελεύσεται τὸν ἀλάστορα᾽ οἱ δὲ ᾿Αβραμιαῖοι παῖδες 

σὺν τῇ ἀϑλοφόρῳ μητρὶ καὶ τῷ γεραιῷ ᾿Ελεάξαρ τῷ 

τῶν πατέρων χορῷ συναγελάξονται, ψυχὰς ἁγνὰς καὶ 

ἀϑανάτους ἀπειληφότες παρὰ τοῦ ϑεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 
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Abius A 3, 192, 209. 
Abramus A 1,149 (cf. 8, 61), 

154, 161 (cf. B 5, 380), 166 
—110, 176—956. 
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Absalomus Aristobuli avuncu- 

lus Α 14, 71. 
Absalomus Manaemi sectator 

B 2, 448. 
Absalomus Mattathiae pater 
A 18, 161. 

Abuma urbs Palaest. À 10, 83. 
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1, 96. 
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cf. 10,07. 
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Achima A 6, 319. 
Achimanus A 7, 974. 
Achimas A 7, 201, 247; 10,152. 
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melechus. 
Achina À 7, 21. 
Achinadabus A 8, 36. 
Achitobus A 8, 19. 
Achitophelus A 7, 197, 215, 228 
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Achonius Α 11,145. 
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Acme À 17,134; B 1,641, iod à 

. Aemon ἃ τ, 298. 
Aera B 5,137; 6,354; cf. 1,46. 
Acrabatta urbs B 98, 65. 
Acrabatena toparchia 4A 12, 

328; B 2,568; 3,55; 4, 504, 
551. 
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Actiaca pugna A 15,109, 161. 
Aeusilaus C 1, 13, 16. 
Ada Esavi uxor A 1, 265. 
Ada Lamechi uxor ἃ 1, 63. . 
Adadus ab Achabo victus ἃ 

8, 868 sqq.; 9,52 sqq.; cf. 
7, 100. 

Adadus a Davide victus A 7, 
100. 

Adadus ab Joaso bello laces- 
situs Α 9, 184. 

Adaeus A 11,167. 
Adamus A 1,27—51; 8, 62. 
Adar Dystrus A 4,347; 11,202; 

12, 412. 
Adasa vicus B 1, 47; A 12, 408. 
Addida oppidum ἃ 13, 203, 

392; B 4, 486. 
Aderus Idumaeus A 8, 199. 
Adiabene A 20,17 sqq.; B 2,388. 
Adonias A 7, 21, 345, 359; 8, 

9 sqq. 
Adonibezecus A 65,121. 
Adora urbs A 13,257,396; 8, 

246. 
Adoraim urbs A 8,246. 

. Adoramus ἃ 7,107; 8,59. 
Adoreus urbs B 1,166. 
Adramelechus A 10, 23. 
Adrazarus ἃ 7,99; 8,204. 
Adria 5. mare Adriaticum V 15. 
Adullana urbs ἃ 6,247. 
adytum tabernaculi Α 83,122. 
adytum templi Hierosol. A 8, 

11 sqq. 
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Aegistha À 7,345. 
Aegla Α 7,21. 
Aegyptus, Aegyptii Α 1, 132, 

170; 2, 238 sqq., 293 sqq., 
320 sqq.; 8,151,155 sqq.; 10, 
4,74 sqq., 104, 180; 11, 30; 
12,2; B2,362; 4,605; C 1, 
28, 61 sqq., 169, 223; 2,132. 

Aelana ἃ 8,163. 
Aelius Gallus A 15, 317. 
Aemilia tribus A 14, 238. 
Aemilius Regulus A 19,17. 
Aemilius Secundus B 2. 544. 
Aeneas Antipatri f. A 14, 248. 
Aeoles A 1,1927. 
'Aerines ἃ 2. 182. 
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Aesopus ἃ 15, 47. 
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Agagus Α 6,137. 
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C 1, 205. 
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Aggaeus B 6, 270. 
Aggaeus vates ἃ 11,106. 
Aggitha A 7, 21. 
M. Agrippa À 14, 487; 15,350; 
16, 12 sqq., 167; cf. 12, 125. 

Agrippa Aristobuli f. ex Sa- 
lome A 18,131. 

Agrippa Felicis f. A 20, 143. 
Agrippa Herodis amicus À 15, 

819, 356; B 1, 400, 402. 
Agrippa Iosephi £V 5, 421. 
Agrippa Magnus B 1, 559; 2, 

81, 206, 215 sqq.; A 18, 188, 
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236 sqq., 274 sqq., 299, 328, 
335, 338 sqq., 354. 
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19, 360; 20, 1, 104, 135, 138, 
159, 189, 211; B 2,247, 252, 
309, 343, 406, 417, 523; 3,68, 
443; 4,2 sqq.; V 343, 407; 
C 1, 51. 
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Agrippina ἃ 20, 148, 151. 
Agrippinus À 20, 147. 
Ahion urbs A 8, 305. 
Aicamus À 10, 155. 
Ailath urbs Α 9, 348. 
Aina urbs À 5,35. 
Alani B 7, 244. 
Albani A 18,97. 
Albinus A 20, 197, 204, 215; 

B 2, 272. 
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391, 398 sqq., 413. 
Alcyon A 19,157. 
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Alexander Alexandri f. B 1, 

552; A 18,139. 
j Alexander M. Antonii amicus 

A 15,197; B 1, 393. 
Alexander Aristobuli f. A 14, 

179, 82, 100; iussu Pompeji 
& Scipione interficitur À 14, 
125; B 1, 160, 176, 185. 

Alexander Balas A 13, 35, 58, 
80, 106, 131 sqq. 218. 

Alexander Cyrenensis B 7, 445. 
Alexander Dorothei f. A 14,146. 
Alexander Herodes M. f. A 15, 

342; 10,11, 73, 97 sqq., 122, 
206, 231 sqq., 302 sqq., 320, 
361, 387, 394; 17, 12, 18, 
134; B 1,445, 452, 488 sqq., 
498 sqq., 513 sqq., 530, 538, 
551, 557. 

Alexander Jannaeus A 13, 301, 
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1, 566, 660, 666. 
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Alexis B 6, 92, 148. 
Alibama Esavi uxor ἃ 1, 265. 
Alisphragmuthosis Aegypti rex 
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Amadathas Amanis pater ἃ 

11, 209. 
Amalecitae populus Arabiae 

Petraeae Gobolitidem et Pe- 
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132, 141; 9,188. 
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iraeae α 2,6. 

Amalecus Eliphazae f. A 2,6. 
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Amanus mons ἃ 1,122 et 130. 
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Amaraei filii A 13, 11. 
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210. 
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1,173. 
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8, 310. 
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Amaslias Judaeorum rex A 9, 

186 sqq. 
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10, 55. 
Amasias sacerdos A 9, 6. 
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1, 138; 3,308; 5,89; 7,107; 
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Amathius Chanaani f. A 1,138. 
Amathus Amatha et Bethara- 
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7, 19. 
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B 5, 532. 

Ananias mercator ἃ 20. 84. 
Ananias Pharisaeus V 197 sqq., 
290, 316, 332; B 2, 628. 
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Ananus pontifex B 2,563; 4, 
160,196, 216, 236, 316; V 193. 
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Anochus Cais f. A 1,62. 
Anochus Javedis f. A 1,85. 
Anochus Madianis f. A 1, 238. 
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Antaeus A 1,241. 
Anthedon urbs ἃ 13,357; 14, 

88; 15,217; B 1,87,166, 4106; 
2. 460. 

Anteius A 19, 125. 
Anteius Anteil f. A 19,125. 
Antigonus ἃ 12,2, 93. 
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Antipater Samaritanus A 17, 
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M. Antonius ἃ 14, 84, 217, 
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Apame Rabezaci Thaumasii f. 
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Apophis rex Aegypti C 1, 80. 
Apsanes Judaeorum dux A 5, 
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14, 80; 17,63; B 1, 365. 

Arabia ἃ 14,14; Arabia Felix 
Α 1, 239. 

Aradius Chanaani f. À 1,138. 
Aradus Benjaminis f. A 2,180. 
Aradus insula A 1,138; urbs 
A 13,367; Aradii A 14, 323. 

Aramaei Syri À 1, 144. 
Aramatha (Ramatha, Arima- 

nus) urbs Α 8,398 sqq. ; 9,105. 
Aramus Semae f. A 1, 144. 
Aranes Tharri f. Α 1, 150. 
Arasca templum Assyriorum 

Α 10, 23. 
Arases rex Syriae et Damasci 

A 9, 244, 953. 
Arbela vicus A 12, 421; 14, 
415; B 1,305; V 311. 

Arbelorum spelunca V 188. 
arca Noei À 1,75—82, 89—992; 

C 1, 130. 
arca sacra A 3,134 sqq.; 5, 

353; 6,18qq.; 7,78. 
Arcades C 1, 22. 
Arce urbs Arabiae A 4,82. 
Arce urbs in Libano sita A1,138. 
Arce (Arcaea, Actipus) urbs 

Phoeniciae A 5,85; 8,30. 
Archelais vicus À 17,340;18,31. 
Archelaus Archelai procurator 
A 17, 343. 

Archelaus Cappadocum rex A 
16, 11,131, 261 sqq., 309, 328; 
B 1, 455, 499, 530, 538. 
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Archelaus (Julius) Chelciae f. 
A 19,355; 20,140, 147; C 
1, ὅ1. 

Archelaus Herodis f. A 17, 20, 
80, 188 sqq., 200, 207, 217, 
226, 311, 317, 339 sqq.; B 1, 
562, 602, 664, 670; 2,1 Sqq., 
14 sqq., 20, 88, 111 sqq. 

Archelaus Magadati f. B 6,229. 
Ardalas B 6,360. 
Areceme urbs A 4,161. 
Aremmantus . Babyloniorum 

dux A 10,135. 
Aretas rex Arabiae A 13, 360, 

392; B 1,103,124 sqq., 159; 
2. 68. 

Aretas Petraeus A 16,294, 353; 
17,54, 287; 18,109 sqq.; B. 
1, 574. 

Arethusa urbs A 14,75 ; B 1,156. 
Areus rex Lacedaemoniorum 
A 12, 225. 

Argos, Argivi C 1, 103. 
Aria (Ariana) regio À 1,147. 
Aridei (Arithael) pop. A 5, 89. 
Ariela Gadis f. A 2,183. 
aries Romanus B 2, 213 sqq. 
Arimanus urbs À 4,173. 
Arion Josephi Tobiae ρεύνάξας 

tor Α 12, 203. 
Ariochus Babylonius À 10,197. 
Aristeas Ptolemaei Philadel. 

satellitum praefectus C 2,46. 
Aristeus ἃ 12,17 sqq. 
Aristeus a Simone Giora inter- 

fectus B 5, 532. 
Aristo A 19, 353. 
Aristobulus Alexandri f. A 15, 

23, 41, 52. 
Aristobulus Alexandri Jannaei 

f. A 18, 407—433; 14, 4 sqq. 
— 18, 30, 34 sqq., 55, 17, 123; 
B 1, 117, 120 sqq., 131 sqq., 
141, 157, 171, 184. 

Aristobulus Amyntae f. A 14, 
248. 
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Aristobulus Aristobuli f. A 18, 
137, 151, 2973; B 2,221. 

Aristobulus Chaleidicae rex 
B 7, 226. 

Aristobulus Herodis M. f. A 15, 
342; 16,11, 201, 311 sqq.; 17, 
14; 18,134; B 1, 445, 453, 
531, 539, 556; 2,221. 

Aristobulus Herodis Agrippae 
M. fratris f. A 18,133; 20, 
104, 158. 

Aristobulus Hyrcani f. A 13, 
276, 301 8qq.— 319; B 1, 65, 
10 sqq., 81. 

aristocratia A 4, 293. 
Aristophanes C 1, 216. 
Aristoteles C 1, 176. 
Aruchus Assyriorum dux AÀ 

1, 113. 
Arius centurio B 2,63; A 17, 

282. 
Armais Sethosis frater C 1,98; 

cf. Danaus. 
Armais Aegypti rex C 1, 98. 
Armatha(Rhamatha, Ramatho, 

Aramatho) urbs A 5,342; 
6, 47, 293; 8, 808. 

Armeniae regnum condit Ulus 
Arami f. Α 1,92,145; B2, 
252; 7, 944 sqq. 

Armesses Aegypti rex C 1, 97. 
Arno fluv. A 4,85. 
Arophaeus Maraeothi f. A 8,12. 
Arpha vicus B 3,57. 
Arphaxades Semae f. Chana- 

naeorum princeps Α 1,143. 
Arruntius (Euaristus) A 19,146. 
P. Arruntius A 19, 102. 
Arsaces Parthorum rex Α 13, 

186, 253. 
Arsacidae A 18,44. 
Arsamus castellum A 20, 80. 
Arsinoe Cleopatrae soror ab 

hae interficitur A 15, 89. 
Arsinoe Ptolemaei Philadel. 

uxor Α 12,51. 
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Artabanus ΠῚ rex Mediae A 
18, 48, 97, 101, 320; 20, 37, 
54 sqq. 

Artabazes rex Armeniae A 165, 
104; B 1, 363. 

Artaxerxes I rex Persarum A 
11, 184 sqq., 234 sqq. 

Artaxias Parthus A 15,1068. 
. Àrtemon prytanis Ephesiorum 

A 14, 225. 
Arucaei pop. À 5,89. 
Arucaeus Chanaani f. À 1,138. 
Aruraà locus A 6,2651. 
Arus vicus À 17,289; B 2,69. 
Asabelus Benjaminis f. A 2,180. 
Asaelus Davidis nepos A 7,11. 
Asamon mons D 2,511. 
Asamonaei À 14, 491. 
Asanus À 8,286 sqq. 
Asaphi filii Α 11, 80. 
Ascalon A 5, 81,128,177; 6,8; 

12,181; 13,149,180; 17,321; 
B 1,422; 2, 98, 460, 477; 3,9. 

Aschanaxi Rhegini A 1, 126. 
Aschanaxus Gomari f. A 1,126. 
Aschanes eunuchus A 10,190. 
Asenetha Josephi uxor A 2,91. 
Asennaeus Chanaani f. A 1,139. 
Aserus Jacobi f. Α 1,306; 2,182. 

Aseri tribus À 5, 85. 
Aserymus Tyriorum rex ( 1, 

123. 
Asimnaeus et Anilaeus Judaei 

Babylonii Α 18, 314 sqq. 
Asinius Α 14, 138. 
C. Asinius Pollio consul A 14, 

389. 
Asochaeus rex Aegypti A 6, 

436. : 
Asochis oppidum Α 13, 337; 

B 1,86; V 207, 384. 
Asophos urbs A 13,338. 
Asor campus Α 13, 158. 
Asorus urbs A 5,199, 209; 8, 

150. 
Asprenas senator A 19,87,123. 
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Asphaltites lacus B 1,657; 3, 
015; 4,476; Α 4,85; 9, 206; 
ἘΣ ΤΉ; 

Asphar lacus A 18, 8. 
Assarachoddas Assyriorum rex 

A 10, 23. 
Assaron Rubeli f. A 2,178. 
assaron mensura ἃ 3,142; 8,92. 
Assis Áegyptiorum rex C 1,81. 
Assuras Semae f. À 1,143. 
Assuris Dadanis f. A 1,238. 
Assyrüi A 1,143; 9,232, 250, 

211 sqq. 
Assyriorum castra B 5,303,504. 
Astabari pop. Arab. Α 1,134. 
Astabora fluv. A 2, 249. 
Astapus fluv. A 2, 249. 
Astartae templum A 8,146; C 

1, 123. 
Astartus Syriorum rex C 1,122. 
Astyages pater Darii A 10,248. 
Asuerus Α 11,184. 
asyla a Moyse constituta A 

4, 172. 
Athenienses B 1,425; 2,358; 
A 14, 149; C 2, 172, 262. 

Athenion Cleopatrae dux A 15, 
115; B 1, 367. 

Athenion Ptolemaei Euergetae 
amiéus A 12,171. 

Athone urbs Α 14,18. 
Athronges(Athrongaeus)pastor 
A 17,218; B 2,60. 

Atratinus Romanus A 14, 384; 
B 1, 284. ues. 

Atthidum scriptores C 1, 17. 
Auaris urbs C 1, 78, 243. 
auctores ab Josepho laudati: 

Acusilaus,  Agatharchides, 
Alexander Polyhistor, Ana- 
xagoras, Apion, Apollodorus, 
Apollonius Molo, Aristopha- 
nes, Aristoteles, Asinius, 
Atthidum seriptores, Bero- 
sus, Cadmus, Callias, Castor, 
Chaeremon, Choerilus, Cle- 
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archus, Cleodemus, Conon, 
Demetrius Phalerensis, Dia- 
goras, Diocles, Dius, Epho- 
rus, Euemerus, Eupolemus, 
Hecataeus, Hellanicus, Her- 
mippus, Hermogenes, Hero- 
dotus, Hesiodus, Hestiaeus, 
Hieronymus, Homerus, Ju- 
stus, Livius, Lysimachus, 
Malehus, Manetho, Mega- 
sthenes, Menander, Mene- 
demus, Mnaseas, Mochus, 
Nicolaus, Pherecydes, Phi- 
listus, Philo, Philostephanus, 
Philostratus, Plato, Polybius, 
Polycrates, Posidonius, Pro- 
tagoras, Pythagoras, Socra- 
tes, Stolci, Strabo, Thales, 
'Theodectes, Theodotus, Theo- 
philus, Theophrastus, Theo- 
pompus, Thucydides, Ti- 
maeus, Timagenes, Tripoli- 
tici auctor, Zopyrion. 

Augis Gadis f. A 2,182. 
Auranitis regio A 15,343; 17, 

819; B 1,398; 2,95. 
aurea terra A 8,1064, 176. 
Auza urbs À 8,324. 
Axioramus Isi f. Α 10, 152. 
Aza mons À 12,429. 
Azabon Gadis f. A 2,182. 
Azaelus ^ 8, 352; 9, 88, 159, 

170 sq 
Azarias (Abdenaohiis) 4.10,188, 

214; M 16. 
Azarias Achimae f. A 10, 152. 
Azarias Judaeorum dux A 12, 

333, 860. 
" Azarias vates ἃ 8, 2965. 
Azavus Nachorae f. A 1,153. 
Azeca urbs Α 6,170; 8,246. 
Azermotes luctae f. À 1,147. 
Azicus .Emesorum rex ἃ 20, 

139, 141, 158. 
Azotus urbs A 5, 87, 128; 6, 

12, 308, 353; 13, 92; 1 8q9.; 

INDEX 

14, 15, 88; 17,189; B 1,156, 
166; 4, 130. 

Azora urbs Α 9,236. 
azymorum festum A 2,317; 

3,948; 9,263; 10,70; B 4, 
402; 6,423. 

Baal Tyriorum deus A 9,135. 
Baal Tyriorum rex C 1, 156. 
Baalis Ammanitarum rex Α 10, 

160, 174. 
baaras planta B 7,180. 
Baaras vallis B 7, 180. 
Babae filii A 15, 260. 
babel vox Hebraica A 1,117. 
Babylon urbs Aegypti ἃ 2,815. - 
Babylon urbs Chaldaeae A 1, 

117; 10,221,247; C 1,136,152. 
turris Babylonia A 1,117. 

Babylonia, Babylonüu Ο 1, 
131 sqq.; Α 10, 30, 40, 84, 
229,245 sq0.; 18, 310; Judaei 
in Babylonia et Mesopota- 
mia habitantes A 10, 310, 
311 866. 

Baca vicus B 8, 39. 
Bachares Benjaminis f. A 2,180. 
Bacechides ab Antiocho Epiph. 

Hierosolymis praefectus B 
1, 35 sqq. 

Bacchides ἃ Demetrio contra 
Judam Maccabaeum missus 
Α 12, 393, 426; 13, 4 sqq. 

Bactriani A 1,145; 20,87. 
Bachures vicus A 7,225. 
Badacrus Judaeorum rex A 9, 

119. 
Badezorus Tyriorum rex C 1, 

121. 
Baeon rex Aegypti C 1, 80. 
Bagathous Persa Α 11, 207, 

249. . 
Bagoas eunuchus ἃ 17,44. 
Bagoses Artaxerxis dux A 11 

300. 
Bajae oppidum ἃ 18, 249. 
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Balacus Moabitarum rex A 4, 
102 sqq. 

Baladas Babyloniorum rex A 
10, 30. 

Balamus vates α 4,104 sqq. 
Balanea urbs B 1, 428. 
Balatorus Tyriorum rex C 1,157. 
Baleni Sodomitarum tribus A 

1, 171. 
Baleth urbs A 8, 152. 
Balla Jacobi concubina A 1,305. 
Ballas Sodomitarum rex A 1, 

171. 
Baltasarus rex Babyloniae A 

10, 231, 245 sqq. 
Baltasarus v. Daniel. 
Banacates provinciae mariti- 

mae praefectus ἃ 8,37. 
Banajas Achil f. A 8,35. 
Banajas Joadae f. A 7, 210, 

293, 315, 346; 8, 9. 
Banaothas a Davide morte 

mulctatus A 7, 46. 
Banus eremita V 11. 
Barachias A 9, 250. 
Baracus À 5,201. 
Bardanes Parthorum rex A 

20, 69. 
Baris arx Hierosolymorum A 

15,409; cf. Antonia. 
Baris Aseri f. A 2,183. 
Baris mons À 1, 95. 
Barnabazus Α 11,207. 
Barsas Sodomitarum rex ἃ 1, 

111. 
Barsube urbs A 6, 82. 
Baruchus Hieremiae scriba ἃ 

10, 95, 158. 
Barzapharnes Parthorum sa-, 

. irapa ἃ 14,330; B 1,248. 
Basanes Macheli f. A 8, 288. 
Basara urbs V 118. 
.Basea urbs A 13, 210. 
Baselus torrens A 6, 360. 
Basemmatha Esavi uxor À1,277. 
Basima Solomonis fil. A 8, 36. 
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Bassus v. Ventidius. 
Bassus (Caecilius) Α 14,268 sqq. ; 
B 1, 216, 219. 

Bassus (Lucilius) B 7, 163, 216, 
252. 

Batanaea (Bataneas) À 4, 173; 
9, 159; 15, 343; 17,925,189; 
B 1, 398; 2, 95. 

Bathuelus Nachorae f. Α 1,153. 
Bathyllus Antipatri Herodis M. 

filii libertus Α 17,79; B 1,601. 
Bathyra urbsBatanaeae A17,26. 
batus mensura À 8,57. 
Bauxus Nachorae f. Α 1,153. 
Bebemeses Gazae urbis praef. 
À 11, 320. 

Bedriacum oppidum B 4, 547. 
Beersabe  (Beethsabe) Uriae 

. uxor À 7,130 sqq., 146, 154, 
391; 8, 8. 

Beethsabe v. Beersabe. 
Belaeus (Belus) fluv. B 2, 189. 
Beleazarus Tyriorum rex € 

1, 121. 
Belus Tyriorum deus Δ 8, 318; 

10, 224. 
Belsemus Persa A 11, 26. 
Belsephon urbs Aegypti A 

2. 815. 
Belsephon urbs Judaeae A 

7, 174. 
Bemeselis urbs B 1, 96. 
Benjamin Jacobi f. A 1,343. 
Benjaminis tribus A 5, 82, 129, 

155 sqq. 
Berenice Alexandri Cyrenensis 

uxor B 7,445. 
Berenice Agrippae M. fil A 

18,132; 19, 976; 20,145; B 
2. 9220, 314, 333, 426. 

Berenice Julii Archelai ex Ma- 
riamme filia A 20, 140. 

Berenice Salomae f., Aristobuli 
Herodis M. filii uxor A 16,11, 
201; 17,12; 18, 145, 156; 
B 1, 552. 

22 
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Berenice urbs A 8,163. 
Berenicianus A 20,104 ; B 2,221. 
Beroea urbs Α 12,385; 13,384. 
Berosus Chaldaeus C 1,130,143; 

Α 1, 93, 107, 158; 10, 20, 35, 
219. 

Berotha oppidum 4A 65, 68. 
Bersabee (Bersabe, Bersobe) 

B 2,573; 3,39; V 188. 
Bersubae puteus A 1, 212. 
Bersubee urbs A 8,348. 
Berytus urbs B 1, 422, 538; 2, 

67; 71,39; A 16,361; 17,287; 
19, 385; 20, 211. 

Berzelaeus Galadita A 7, 230, 
212. 

Besara (Basara) urbs V 118. 
Beseleelus Uri f. Α 3,105, 200. 
Besimoth oppidum B 4, 438. 
Besira urbs A 7,34. 
Betaris vicus B 4, 447. 
Betchora (Betachora) urbs A 

8, 152. 
Bethalage vicus A 13,26. 
Betharamathum urbs B 2,59; 

vide Amathus. 
Betharamphta urbs A 18, 27; 

B 2, 59. 
Bethel (Bethela, Bethele, Be- 

thella) urbs A 1,284, 342; 
5,130,159; 8,226, 284; 13,15. 

Bethennabris vicus B 4, 420. 
Bethezob vicus B 6, 201. 
Bethleem (Bethleema, Beth- 

lema, Bethleme) urbs A 5, 
136, 271, 318; 6,157; 7,19; 
8, 35. 

Bethleptephorum toparchia B 
4, 445. 

Bethmaus vieus V 67. 
Bethoma urbs A 13,379. 
Bethoron (Bethora) A 5, 60; 
12, 89, 408; 13, 15; B 2,298, 
516, 546. 

Bethsaida urbs A 18,28. 
Bethsame vicus ἃ 6,14 sqq. 

INDEX 

Bethsana (Bethsan,  Bethsa) 
urbs Α 5,83; 6,14; 12,348; 
13, 187; v. Scythopolis. 

Bethsemera (Ὁ) locus Α 9, 192. 
Bethso locus B 5, 145. 
Bethsetho vieus À 12, 421. 
Bethsura  (Bethsur) "urbs ἃ 

8, 946; 12,313, 336, 367, 375; 
13,155; B 1,41. 

Bethzacharia locus A 12,369; 
B 1, 41. 

Bettaea urbs A 7,105. 
Bezeca urbs A 5,121. 
Bezedel vicus B 8. 925. 
Bezetha s. Caenopolis B 2,328, 

530; 5, 149, 240. 
Bithyni B 2, 367. 
bitumen B 4, 479. 
Boaz (Boazus) A 5,324 sqq. 
Bobelon Darii dux A 11,118. 
Boechoris Aegyptiorum rex C 

1,305. 
Boecias Josephi f. A 8, 12. 
Boecus Abiezerae f. A 5,362. 
Boeotus archon Deliorum A 

14, 231. 
Bolosor Benjaminis f. A 2,180. 
Borcaeus B 2, 526. 
Borsippus urbs C 1, 153. 
Boscethi urbs A 10, 48. 
Bosora (Bosor) urbs A 12, 3836. 
Bosporus Thracius A 16,106. 
Bosporani B 2, 366. 
Botrys urbs A 8, 324. 
bovis aureae templum B 4, 3. 
Britanni B 2, 364. 
Britannicus ἃ 20, 149. 
Brixellum oppidum B 4,548. 
*Broechus senator A 19, 334. 
Brundusium urbs A 14, 378; 

B 1,280. 
Brutus A 14,270; B 1, 218. 
Bubastis A 13, 66, 70. 
Bubastita fluv. C 1, 78. 
buccinae A 3, 291. 
Burrus A 20, 152, 183. 
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Byblus urbs B 1, 422. 
Byzantium urbs A 16, 20. 

Caathus Levi f. A 2, 178. 
Cabrothaba locus deserti, unde 
nomen habeat A 3,299. 

Cadmus Milesius quando vixe- 
rit C 1, 13. 

Caecinna Vitellii dux cum Va- 
lente Othonem vincit B4, 547; 
ad Vespasiani partes transit 
B 4, 644. 

Caena (Nova) locus Palaest. in 
Ziphenorum terra A 6, 275. 

Caenopolis sive urbs nova, pars 
Hierosolymorum B 2, 530; 
5, 331, 504; v. Bezetha. 

C. Julius Caesar À 14, 123, 127, 
137, 143, 185, 270; B 1,183, 
187, 193, 199, 218. 

Caesar Octavianus A 14, 301, 
383; 15, 161, 187 sqq., 215, 
339, 342, 354; 16,121, 287, 
385, 356; 17, 146, 182, 190, 
297, 317,332,344,355; 18,33; 
B 1, 242; 283, 386 sqq., 414, 
452, 535, 646, 669; 2,17, 93, 
106—167. 

Caesarea maritima urbs A 18, 
312; 15,293, 331; B 1,408; 
Caesarienses A 19, 356; 20, 
113, 182; B 2, 266, 284, 457; 
3, 409; 7, 36. 

Caesarea Philippi urbs A 18,28; 
20, 211; B 2,168; 3,443; 
7, 28. 

Caesareum B 1, 402. 
Caesennius Paetus Syriae prae- 

fectus B 7, 220. 
Caesonia Cai Caesaris uxor A 

19, 195. 
Cais Adami f. A 1,52. 
Caiaphas v. Josephus. 
Cainas Emnosi f. A 1,83. 
Cajus Agrippae f. A 17, 229; 
B 2,925. , 
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Cajus trib. mil. Rom. B 2, 68. 
Cajus Caesar Caligula A 18, 

205 sqq., 19,1—211; B 2,178, 
184 sqq. 

Calani philosophi ap. Indos C 
1,119. 

Callias (2) Salomae gener A 
11, 9. 

Callias rerum Sieularum serip- 
tor C 1, 17. 

Callistus Caligulae libertus ἃ 
19, 64. 

Callimander Syrorum dux Α 
13, 219. 

Callinieus Antiochi Commage- 
norum regis f. B 7, 232. 

Calliphon Crotoniates C 1, 164. 
Callirrhoe fons ἃ 17,171; B 

1, 657. 
S. Calvarius B 8, 325. 
Cambyses Cyri f. A 2,249, 315; 

11, 21, 96. 
Camithus pater Simonis ponti- 

ficis A 18, 34. 
Camon urbs A 5,254. 
Campania A 18,249; 19, 5. 
Campus Magnus B 4,455; A 

5, 83; 12, 348; 15, 294; 20, 
118; alius Campus Magnus 
B 3,59; A 8, 36. 

Campus Regius A 1,179. 
Cana vicus Galilaeae B 1, 334. 
Cana vicus Judaeae B 1,102; 
V 86. 

Canatha (Cana) oppidum A 
15, 111; B 1, 366. 

candelabrum sacrum ἃ 3, 144. 
Cantabri B 2, 374. 
Canthera v. Simon. 
Capellus (Julius) Tiberiensis, 

factionis dux V 32,66,69,296. 
Capharabis oppidum B 4, 552. 
Capharnaum fons B 3, 520. 
Capharsaba campus À 13,390; 

16, 142. 
Capharsalama vicus ἃ 12, 405, 

29* 
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Caphartoba vicus B 4, 447. 
Caphareccho vicus B 2, 578; 
V 188. 

Caphettra oppidum B 4, 552. 
Capito centurio B 2, 300. 
Capitolium Α 19,4; B 4,647; 

1, 158. 
Cappadoces olim Mosocheni 
À 1,125; 16, 74, 261, 303; B 
2. 861. 

Cappadocia A 10,11, 28; B 4, 
632; 7,19. 

Capreae insula A 16, 161. 
Careas pater Joannis A 10, 

160, 176. 
Caria A 11, 305. 
Cariathiarima urbs A 6,14; 

Cd INS. 
Carmelum promontorium B 

2. 188. 
Carmelus mons B 3, 35 ; A 8,336. 
Carnain Α 12, 344. 
Carrae (Chara, Charra) A 1,244, 

285; 90, 94. 
Carthaginienses B 2,380; 6,333. 
Carthago C 1,109, 125; 2,17. 
Carus Herodis M. pusio A 17,44. 
Casius Jupiter B 4, 661. 
Caspiae portae Α 18, 97. 
Cassander ἃ 12,92. 
Cassius A 14,119,277, 288,301; 

B 1,180, 218, 232, 239, 242. 
Cassius Longinus Α 15, 406; 

20, 1. 
Castor chronographus C 2,84. 
Castor Judaeus B 4,318. . 
castra dei A 1, 828. 
castra Judaeorum A 3,289 sqq.; 
Romanorum B 3, 10 sqq. 

Castra (Παρεμβολαί) urbs A 7, 
18, 230, 235, 272, 388. 

castrare homines aut animalia 
Judaeis vetitum A 4, 290. 

Catullus Libyae Pentapolitanae 
praefectus B 7,439 sqq. 

Cedarus Ismaelis f. A 1, 220. 

INDEX 

Cedasa (Cedesa) urbs A 5,91; 
13,154; B 2,459. . 

Cedmas Ismaelis f. A 1, 220. 
Cedron torrens A 8,17. 
Cedron vallis B 5, 70, 147, 252; 

6, 192. 
Celadus Augusti libertus A 17, 

332; B 2, 106. 
Celenderis urbs A 17,86; B 

1, 610. 
Celer trib. mil. A 20,132; DB 

2, 946. 
Celtica legio A 19, 119. 
Cendebaeus Antiochi Soteris 

dux A 13,225; B 1,51. 
Cenedaeus Monobazi propin- 

quus B 2, 520. 
Cenezus Eliphazae f. A 2,5. 
Cenezus Hothnielis pater A 

5, 182. 
Cepharnome vicus V 404. 
Cepheritae A 5, 50. 
Cerastes pater Pausaniae A. 

11, 304. 
S.Cerealis B 3, 314, 324; 4, 554; 

6,131, 237; 7,163; cf. V 420. 
Cerealis (Petilus) B 7, 82. 
Cesabaeus lli f. A 7,310. 
Cestius Gallus Syriae praeses 

B 2, 280, 333, 499, 510—556; 
V 24 sqq., 394, 313. 

Chabalon s. Chabulon regio À 
8,142; C 1,110; B 3, 38. 

Chabarzaba urbs Judaeae A 
13, 390; cf. Capharsaba et 
Antipatris. 

Chabolo vicus V 227. 
Chabulon v. Chabalon. 
Chabrothaba urbs A 3, 299. 
Chaereas Cassius À 19,18 sqq., 

99, 190 sqq. 
Chaeremon historiae  Aegy- 

ptiacae auctor C 1,288 sqq. 
Chagiras Adiabenus B 5, 474. 
Chalamas Syrorum rex Α 7,127. 
Chalceus Emaonis f. A 8, 43. 



INDEX 

Chaleidica regio B 7, 226. 
Chalcis urbs Syriae A 14,126; 

cf. 40; 19,217; B 2,217. 
Chaldaei A 1,144, 154; 10, 40; 

C 1, 28, 128. 
Chalebus A 3, 308; 5, 126. 
Chamas Noei f. A 1,109, 141; 

Chamae fili A 1, 130. 
Chanaanus Semae f. A 1,134. 
Chananaea A 1,134, 154; 5,13; 

9, 207 8qq. 
Chananaei A 4. 2, 800: 5,5; 

8, 162. 
Chapsaeus 

13, 161. 
Chara s. Charra v. Carrae. 
Charchamesa urbs A 10,84. 
Chares Gamalensis B 4,18; V 

177, 186. 
Charmis Rubeli fr. A 2,178. 
Chasleus mensis ἃ 11,149. 
Chasphoma urbs A 12,340. 
Chatura Abrami uxor A 1,238. 
Chazadus Nachorae f. Α 1,153. 
Chebron (Chabron) urbs A 1, 

186, 343, 345; 8, 305; 5, 91, 
125; 7,7; 8,9246; 12, 353; 
B 4, 530, 554. 

Chelbes Tyrius C 1, 157. 
Chelcias Judaeus Aegyptiorum 

dux A 13, 285, 349. 
Chellion Elimechi f. A 5,318. 
Chephthorimus Mestraimi f. A 

1,137. 
Cherubes A 3,1837; 8,73. 
Cheslaemus Mestraimi £A 

1, 137. 
chethomene tunica 

talis A 3, 153. 
Chethim insulae A 1, 128. 
Chethima insula A 1, 128. 
Chethimus Jovani f. A 1,128. 

Judae pater A 

sacerdo- 

.Chettaeus Chenaani f. A t: 139. 
Chidonis area A 7,81. 
Chiramus Uriae f. ̓ Α 8,10. 
Chius insula Α 16, 18. 
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Chodollamorus Assyriorum dux 
A 1,174. 

Chodalus Ismaelis f. A 1, 220. 
Choerilus C 1, 172. 
Chosbia Zambriae uxor ἃ 4,141. 
Christiani A 18, 63 sqq. 
Christus v. Jesus. 
Chusaei (Aethiopes) A 1,131. 
Chusarthes Assyriorum rex 

A 5,180 sqq. 
Chusi Davidis amicus A 7, 

203 sqq 
Chusus Chamae f. A 1,131. 
Chutha regio A 9,288. 
Chuthaei ἃ 9,279 sqq.; 10,184; 

11,19, 88; v. Samaria. 
Chuthus fluv. A 9, 288. 
Chuthus locus Persidis Α 9,279. 
Cicero A 14, 66. 
Cicerum domus B 5, 507. 
Cilicia A 1,127; 9,208; 13,368; 

B 1, 157. 
Cilices Jannaei mercenarü A 

13, 373; B 1; 88. 
Cilicum vallis oppidum Α 13, 

391. 
Cilla oppidum A 6, 273. 
Cinchares nummus À 3, 144. 
Cinnamus A 20, 65. 
Cinyras A 19, 94. 
Circenses ludi A 19, 24. 
circumcisio ab Abramo insti- 

tuitur dei jussu A 1,193,214; 
8, 262; 13,318; C 1,109; 
V 113. 

Citium urbs A 1,128. 
Cittael A 9, 284. 
Classicus Germanorum  prin- 

ceps B 7,80. 
Claudius Α 19, 162 sqq., 327, 

360; 20,1 sqq., 134 sqq.; B 
2, 205 sqq. 

Cleanthus pictor C 2,135. 
Clearchus Peripateticus C 1,176. 
Clemens praef. praet. A 19, 31. 
Cleodemus Malchus A 1, 940. 
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Cleopatra Antiochi M. filia A 
12, 154. 

Cleopatra ab Antonio amata 
A 14,324; 15,63, 88 sqq., 110; 
B 1, 243, 219, 359 sqq., 365; 
7, 301; C 2, 56. 

Cleopatra Gessi Flori uxor 
A 20, 252. 

Cleopatra Herodis M. uxor A 
17,21; B 1,562. 

Cleopatra Ptolemaei Philomet. 
f. À 13, 84, 109, 221, 268, 271. 

Cleopatra Ptolemaei Philomet. 
uxor C 2,51. 

Cleopatra Ptolemaei Physconis 
uxor A 13, 268, 295, 334, 
9348 8qq. 

Cleopatra Syriae regina v. Se- 
lene. 

Climax Tyriorum, mons Phoe- 
niciae B 2, 188. 

Clitus Tiberienses ad seditio- 
nem incitat; ab Josepho 
poena afficitur V 74. 

Clusius senator Rom. A 19, 91. 
Cobolitis regio Idumaeae A 2,6. 
Coelesyria a Nabuchodonosoro 

occupaturA 10,181. Antiocho 
M. eripitur a Ptolemaeo Epi- 
phane; mox ab Antiocho re- 
cuperatur A 12,130; Ptole- 
maeus Epiph., quum Cleo- 
patram Antiochi f. uxorem 
duceret, Coelesyriam pro dote 
accipit Α 192, 154. 

Colechi pop. Asiae pudenda 
cireumcidunt C 1,168; B 
2,360.  . 

Collega (Gnaeus) Antiocheno- 
rum turbas comprimit B 7,58. 

Collina tribus Romae urbis 
A 14, 145, 239. 

Commagene regio Syriae. post 
Antiochi Commagenorum re- 
gis mortem contentio oritur 
intér nobiles et plebejos de 

INDEX 

regni forma A 18,52; cf 
19, 276. 

Compsus Compsi f. Tiberiensis 
V 83. 

de connubio quid Moyses san- 
civerit À 4, 244. 

Conon Judaeorum in scriptis 
suis meminit C 1, 216. 

Coponius Judaeae procurator 
Α 18,2 sqq., 29; B 2, 117. 

Cophene fluv. Indiae A 1, 147. 
Coptus urbs Aegypti B 4, 608. 
Corban hebr. dicunt qui voto 

deo se consecrant A 4, 78. 
corban Judaeorum sacramen- 

tum C 1,167. 
corbanas Judaeorum sacer the- 

saurus B 2,175. 
Corcyra insula B 7,22. 
Cordyaei montes α 1, 93. 
Corduba urbs A 19,17. 
Coreae, Corea urbs A 14, 49; 

B 1, 134; 4, 449. 
Cores À 4,14 sqq. 
Coreus Α 2,65. 
Corinthus Arabs A 17,55; B 

1, 516. 
Cornelius Faustus A 14, 69. 
Cornelius Longi frater B 6,187. 
Corraea locus A 6,28. 
corus mensura À 15,314; 3,321. 
Cos insula A 14,113, 233; B 

1,428; cf. A 16, 17. 
Costobarus A 15,253 sqq. 
Costobarus Agrippae jun. co- 
gnatus À 20,214; B 2,418,556. 

Cotylas v. Zeno. 
Cotys rex Armeniae À 19,338. 
Coze deus Idumaeorum A 10, 

253. 
Crassus Α 14,105 sqq.; B 1,179. 
Cratippus prytanis Pergameno- 

rum À 14, 247. 
Cremona urbs B 4, 642. 
Creta, Cretenses C 2,1061; ἃ 

17, 321; B 2,108. 
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Crispus Agrippae satelles V382. 
Crispus Tiberiadis praefectus 
V 33. 

Croesus C 2,131. 
Crustumina tribus Α 14, 229, 

238. 
Ctesiphon urbs A 18, 49,377. 
Cumanus Judaeae procurator 
Α 20,103 sqq.; B 2, 223 sqq. 
— 246. 

Cuspius Fadus A 19,3063; 20, 
1—99. 

Cyanei scopuli A 16, 20. 
Cydisa urbs A 9, 235. 
Cydyssa vicus B 4, 104. 
cymbala aerea Α 1. 806. 
Cypros Alexae fil. A 18, 138. 
Cypros Antipatri fil. A 18, 138. 
Cypros Antipatri uxor A 15,184. 
Cypros Herodis M. filia ex 

Mariamne À 18, 130. 
Cypros Herodis M. filia B 1,483; 

À 16, 194. 
Cypros Phasaelis filia ex Sa- 

lampsione Herodis M. filia 
nubit Agrippae Aristobuli 
fiho Α 18,131,148 sqq. eius 
liberi B 2, 220. 

Cypros castellum prope Hieri- 
chuntem A 16,143; B 1,407 
Judaei seditiosi, interfecto 
praesidio munimenta solo 
aequant B 2, 484. 

Cyprus insula A 17,335 ; B2,108. 
Cyrene urbs Α 14,115; 16,169; 

B 2,381; 7,437. 
Cyrus C 1,145; A 10, 247; 11, 

5 sqq.; B 5,389. 
Cyrus Artaxerxes À 11,184; cf. 

Artaxerxes I. 
Cyzicus urbs A 13, 270. 

. Dabaritta vicus V 126,318; B 
2. 595. 

Daci B 2,369; A 18,22. 
Dadanes ἃ 1, 2538. 
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Daesius mensis B 3, 315. 
Dagon A 6,1; B 5,384. 
Dagon castellum A 13, 230. 
Dahae A 18, 100; 20, 91. 
Dalila A 5, 306. 
Dalmatae B 2, 369. 
Damascus urbs ἃ 1,1465; 9,252; 

11, 316; 14, 33; 18,154; B 1, 
103, 422; 2,559; 7,368; V 27. 

Dan Jacobi fil. A 1, 305; 2,181. 
Danitica tribus À 5, 87,175 sqq. 
Dan s. Dana urbs ἃ 5,178; 8, 

226, 305. 
Danaus C 1, 102, 231. 
Daniel Davidis f. A 7, 21. 
Daniel propheta A 10,186— 

211; 11,337. 
Danus Jordanis fons A 1,177. 
Daphne Antiochiae suburba- 

num Α 14,325, 451; 17,24; 
B 1, 243, 328. 

Daphne regio Palaest. B 4,3. 
Dardanus Emaonis f. A 8, 48. 
Darius Agrippae dux B 2, 421. 
Darius Artabani f. A 18,103. 
Darius Astyagis f. Α 10,232; 

11, 78. 
Darius Codomannus À 11, 305, 

313. 
Darius Hystaspis f. A 11,231, 

δ᾽] 8qq., 118. 
Dasia v. Saira. 
Dassion V 131. 
Dathamnes ἃ 4,19 sqq.; cf. 
M 28. 

Dathema castellum A 12, 330. 
Davides A 6,156 sqq.; 7,1 sqq. 
Debora A 5,200. 
Decapolis regio B 3,446; V 

342, 410. 
Declas Α 1,147. 
Delium urbs Syriae A 14, 47. 
Dellius A 14, 394; 15,27; B 

1, 290. 
Delos insula A 14, 231. 
Delta Aegypti B 2, 494. 
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Demaenetus A 13, 330. 
Demetrius I A 12, 389 sqq.; 

13, 23 sqq., 35 sqq.— 61. 
Demetrius II. Nicator A 13, 86, 

109 — 131, 135 sqq. — 157, 
174 sqq. 

Demetrius III Acaerus A 13, 
310—386; B 1,92 sqq. 

Demetrius Alabarcha A 20,147. 
Demetrius Andromachi f. A 

16, 243. | 
Demetrius Gadarenus A 14, 75. 
Demetrius Phalereus A 12,12, 

34; C 1,917; 2, 64. 
Demoteles A 13, 167. 
Diagoras C 2,266. 
Dianae templa A 12,354; 13,66. 
Dieaearchia urbs A 17,328; B 

2. 104; V 15. 
Q. Didius Syriae praef. A 15, 

195; B 1,392. - 
Dido C 1, 125. 
Didorus Herculis f. A 1,241. 

᾿ς Diglath (Tigris) fluv. A 1,39. 
diluvium A 8, 61. 
Dina A 1, 308, 337. 
Dioclerus A 8, 35. 
Diocles A 10, 228. 
Diodorus Jasonis f. A 13, 260. 
Diodotus Tryphon A 13,131 5αα., 

143, 187, 218 sqq. 
Diogenes A 13, 411; cf. B 

1, 113. 
Dionysia A 14, 153. 
Dionysius Asclepiadis f. Athe- 

niensis A 14, 149. 
Dionysius Dionysiü f. Athe- 

niensis Α 14, 150. 
Dionysius 'Tripolis tyrannus 

A 14, 39. 
Diophantus Herodis M. nota- 

rius ἃ 16,319; B 1,529. 
Diospolis urbs B 1,132, 366; 

cf. À 14, 41. 
Dium urbs Macedomiae A 11, 

334. 

Dium urbs Syriae A 13, 393; 
14, 15. 

Dius historicus A 8,147; € 
1, 112. 

Dodias A 7,308. 
Doecus A 6, 244, 254. 
P. Dolabella consul A 14, 217, 

225. 
Dolesus B 4, 416. 
Domitia V 429. 
Domitianus B 4,649; 7,84; 
V 429. 

Domitius Aenobarbus A 20,148. 
C. Domitius Calvinus A 14,389. 
Domitius Sabinus B 3, 324; 

5, 340. 
Dora urbs C 2,114; B 1,50,156, 

409; A 5,87; 13,223, 324; 
14, 160, 88; 19,303; V 81. 

Doris Herodis M. uxor Α 14, 
300; 16, 85, 191; 17, 68; B 
1, 448, 473, 590. 

Dorotheus A 12,94. 
Dortus A 20, 130. 
Dositheus Aegyptiorum dux C 

2. 49. 
Dositheus ab Herode occisus 
Α 15, 168, 252. 

Dothaim urbs A 9,54. 
Draconis leges C 1, 21. 
Drusilla A 18,132; 19,354; 20, 

141 sqq.; B 2, 220. 
Drusus Agrippae m. f. À 18,132. 
Drusus Caesaris Octaviani pri- 

vignus Α 15, 336. 
Drusus Tiberii Caesaris fil. A 

18, 143, 206. 
Drusus turris A 15, 336; B 

1, 412. 
Drymi locus Α 14,334; B 1,250. 

Ebalus A 1,147. 
Eban A 7, 10. 
Ebidas A 1,239. 
Ebutius decurio B 3,144; 4, 36. 
Ecbatana urbs Batanaeae V 57. 
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. Ecbatana urbs Mediae A 10, 
264; 11, 98. 

Ecdippa oppidum B 1,257; ἃ 
, 843. 

Echarampsaris Α 10,135. 
Ecnibalus C 1, 157. 
Ednaeus A 8,391. 
Egleon A 5,186. 
Ehudes A 5,188. 
Eiraes A 1, 147. 
Elamaei Persae A 1,143. 
Elamus Persarum princeps A 

1, 143. 
Elanus A 8,307. . 
Elca A 9, 247. 
Eleanes À 5,342. 
Eleias pontifex maximus A 

10, 153. 
Eldas A 1,238. 
Eleazarus Aaronis f. A 3,192; 

4, 83; 5, 119, 361. 
Eleazarus Anani f. A 18, 34. 
Eleazarus Ananiae f. B 2, 409, 

424, 442, 566. 
Eleazarus ab Antiocho Epi- 

phane oecisus M 52. 
Eleazarus Auran Α 12, 266, 
313; B 1, 42. 

Eleazarus Dodiae f. A 7, 308. 
Eleazarus Gigas A 18,103. 
Eleazarus Giorae f. B 6,227. 
Eleazarus Jairi f. B 2, 447. 
Eleazarus Joazari frater A 

17, 341. 
Eleazarus Josephi aequalis A 

8, 48. 
Eleazarus Izatem circumcidit 

A 20, 43. 
Eleazarus latro ἃ 20,121; B 

2, 935. 
Eleazarus Machaeruntis de- 

fensor B 7,196 sqq. 
Eleazarus Masadam tenet B 

7, 252, 320, 399. 
Eleazarus Moysis f. A 2,277. 
Eleazarus Peraeus A 20,5. 
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Eleazarus Pharisaeus ἃ 13, 
291 sqq. 

Eleazarus pontifex Α 12, 40, 
45, 51, 85. 

Eleazarus Samaeae f. B 3,229. 
Eleazarus Simonis f. B 2,564; 

4, 925; 5, 5, 99, 250. 
Eleazarus Simonis 

socius B 4, 518. 
Eleazarus thesauri custos ἃ 

14, 106. 
Elei B 1,426; C 2, 273; A 16, 

149. 
Eleon A 5,272. 
Elephantine urbs B 4, 611. 
Elaeusa A 16,131,332; B 1,456. 
Eleusinia Α 14, 153. 
Eleutheri in Parthorum exer- 

citu Α 14,342; B 1,255. 
Eleutherus fluv. Α 13,105,179; 

15, 95; B 1, 361. 
Eh pontifex A 5, 318, 338, 358, 

361. 
Elias A 8, 309 sqq., 417 5αα.:; 

9, 18, 99. 
Eliabus A 3, 105, 200. 
Eliacias Α 10, 55 sqq. 
Eliacimus A 10,8. 
Eliasibus A 11, 158. 
Elien A 7, 70. 
Elimelechus A 5, 318. 
Elionaeus ἃ 19,342. 
Eliphale A 7, 70. 
Elipharzes Α 2, 4. 
Elis locus Arabiae A 3, 9. 
Elissaeus sacerdos A 12,97. 
Elissaeus vates A 8, 353; 9,33, 

46 sqq., 106, 183; B 4, 460. 
Elmodadus A 1,147. 
Elom urbs A 8,2460. 
Elona A 2,179. 
Elpis A 17,21; B 1, 563. 
Elthemus B 1, 381. 
Elulaeus Tyrius A 9,283. 
Elymais urbs A 12,354. 
Elysaei A 1,127. 

Gorionis 
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Elysas Aeolum princeps A 
1, 127. 

Emalsema A 10, 46. 
Emaonis filii A 8, 43. 
Emesa urbs B 7,227; A 18,135; 

19, 338; 20, 139, 158. 
emian zona sacerdotalis A 

3, 156. 
Emma urbs A 6, 2965. 
Emmaus urbs B 3,55; A 13,15; 

14, 975; 17, 291; B 1,221; 
2, 11; 4, 445; 1, 217. 

Emmaus vicus À 18,36; B 4,11. 
Emmorus Α 1, 337. 
Emnus A 7, 70. 
Endorus urbs Α 6, 880. 
Enemimus A 1, 156. 
Engaddi oppidum A 6,274,282; 

9. 7; B 3,55; 4, 402. 
Eniachim B 4, 155. 
Ennaphen A 7, 70. 
Ennerus À 1,182. 
Enochus ἃ 9,28. 
Enosus À 1,83. 
Epaphroditus A 1,8; C 1,1; 

2.296; V 430. 
Ephas A 1,238. 
Ephesus urbs A 14, 225. Ephe- 

siorum decretum de Judaeis 
À 14,269. Agrippae et Julii 
Antonii ad eos rescripta de 
servandis Judaeorum juribus 
A 16, 24, 107, 172. 

ephodes A 3, 162. 
Ephorus historieus Ο 1,16; A 

1, 108. 
Ephraim urbs B 4, 551. 
Ephraimes Chebronensis A 1, 

231. 
Ephraimes Josephi f. A 2,92, 

195; 3,288. Ephraimae tri- 
bus A 5, 83, 130, 230, 267. 

Ephran urbs A 5, 229. 
Ephratanus ager À 1, 848. 
Ephron urbs Α 12,3406. 
Epicrates Α 13, 279. 
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Epicurei A 10, 277. 
Epiphania urbs A 1,138. 
epomis Α 3, 162. 
Erebinthorum domus B 5, 507. 
Erica procurator Achazae regis 
Α 9, 241. 

Eroedes Gadis f. A 2,182. 
Eroge vicus A 9,225. 
eron À 3,134. 
Esaias vates A 9,9276; 10, 106, 

39; 11,5; B 7,432. 
Esavus Α 1,257—2'7* et 325— 

336. 
Escholes Abrami commilito A 

1, 182. 
Escon puteus A 1, 2692. 
Esdras A 11,120 sqq. 
Esebeo Chananaeus A 1, 265. 
Esermoth locus A 3, 295. 
Esronus A 2,178. . 
Essa urbs Α 13,393. 
Essaei v. Esseni. 
Essebon castellum Α 165,295; 

13, 896; 12, 234. 
essenes Α 3,1063, 2106. 
Esseni B 2, 119 sqq.; Α 13,171; 

15, 373; 18,18. 
Essenorum porta B 5, 145. 
Esther A 11,184 5αα. 
Etame urbs A 8,2406. 
Ethaeus A 7,233. 
Etham locus Α 8,180. 
Ethanus A 8,43. 
Euacus A 1,139. 
Euaratus Cous B 1,532; A 106, 

312. 
Eucei A 8,146. 
Eucles A 14, 150. 
Eudaeus A 1, 134. 
Euhemerus C 1, 216. 
Euodus A 18,211. 
Eupolemus Graecus C 1, 218. 
Eupolemus Joannis f. Judaeus 
À 12, 415. 

Euphrates fluv. A 1,39; cf. 10,75. 
Europa A 1, 122. 
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Eurycles Lacedaemonius A 16, 
301; B 1,513. 

Eutychus Agrippae M. libertus 
Α 18,168 sqq. 

Eutychus Caii Caesaris stabulis 
praefectus A 19, 257. 

Eva A 1, 36—51. 
Evilaei A 1, 134. 
Evilas A 1, 134. 
Evilates A 1, 147. 
Evilmaraduchus C 1, 146. 
explationis dies Α 3,247. 
Ezechias Ananiae pontif. frater 

B 2, 441. 
Ezechias Chobani f. B 5, 7. 
Ezechias latro A 14,159; 17, 

211; B 1, 204; 2, ὅθ. 
Ezecias pontifex C 1,187. 
.Ezecias rex Α 9, 257 sqq.; 

10, 1 sqq. 

Fabatus Arabiae procurator 
A 17,54; B 1,575. 

Fabius centurio A 14,69; B 
1, 149. 

Fabius Damasci praefectus A 
14, 295; B 1, 236 sqq. 

Fadus v. Cuspius. 
Fannius consul A 14, 233. 
Fannius praetor À 13, 260. 
Faustus Sullae f. B 1,149, 154; 
A 14, 69. 

Felix Judaeae procurator A 
20, 37 sqq., 161, 177, 182; B 
2. 947—210. 

Felix superatus a Phasaele 
A 14, 295; B 1, 286. 

fenus exercere Judaeis 
licet A 4, 266. 

festa Judaeorum a Moyse con- 
stituta Α 4, 203. 

Festus Porcius A 20,182,200; 
B 2, 241. 

filiarum jus hereditarium A 
4, 174. 

non 
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Flaecus Syriae praefectus A 
18, 151 sqq. 

Flavius Silva Judaeae prae- 
fectus B 7, 252 sqq. 

Florus Gessius procurator Ju- 
daeae A 18,25; 20,252; B 
2, 211 sqq.; frustra apud 
Cestium Gallum accusatur B 
2, 280 sqq., 309, 418, 531, 558. 

Fontejus Agrippa B 7, 91. 
Fortunatus libertus A 18, 247. 
Fronto Aeternius B 6, 238, 416. 
Fullonis monumentum B 5,147. 
Fulvia A 18, 82. 
fures A 106, 1. 
Furius centurio À 14,69; B 

1, 149. 

Gaales A 5, 241. 
Gaba urbs Galilaeae A 15, 294; 
B 3,66; V 117. 

Gaba urbs Judaeae A 5,140; 
6, 156; 8,306. 

Gabala urbs Α 9,188; 13, 396. 
Gabaon urbs Α 5,49; 6,105; 

1, 11,294; B 2, 510, 544. 
Gabara urbs V 44, 123, 229, 242. 
Gabares A 8,37. 
Gabatha, Gabathsaula urbs 

Judaeae, Sauli patria À 6,67; 
13, 18; B 5, 51. 

Gabatha,  Gabatho,  Gaba- 
thona(?) urbs Philistaeorum 
Α 5, 119; 8, 306, 309. 

Gabinius À 14, 55 sqq. — 103; 
B 1, 160 sqq. 

Gadara metropolis Peraeae A 
12,136, 308; 13, 356, 375; 
14, 15, 91; 15, 217, 851; 17, 
320; B 1, 86, 155, 170; 2,97, 
478; 3, 132; 4, 413 sqq.; cf. 
B 3,37; V 44, 849. 

Gades Jacobi fil. A 1,306; 2,182. 
Gades urbs A 1,122. 
Gadias A 15, 252. 
Gadus A 7,321. 
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Gaetuli A 1.184. 
Galades collis A 1, 324. 
Galaditis regio A 1,324; 4,96; 

6,71; 9,159, 235; 13, 209; 
B 1,89; cf. A 8,319. 

Galatae, Galatia, v. Galli, 
Gallia. 

Galba imperator A 18,216. 
Galbaath locus A 6, 221. 
Galgala oppidum A 5, 84, 

62 sqq.; 6,57, 83,98,103,155; 
7, 215. 

Galilaea toparchia A 13, 50, 
154; 17, 188, 318; 20, 118; 
B 2,95, 569; 3,35 8qq.; V 38, 
206, 252. 

Galli B 1,672; 2,371; 7,16; 
Α 17,198. 

Gallia B 2, 871. 
Gallicanus trib. mil. B 8, 344. 
Gallus v. Cestius. 
C. Gallus consul A 14, 487. 
Gallus centurio B 4, 37. 
Gallus legionis dux B 2, 510. 
Gamala urbs A 13,3906; 18,4, 

113; B 1,105, 166; 2, 574; 
V 41. 

Ganges Phison A 1,38. 
Garesime vicus V 898. 
Garis urbs B 3, 129. 
Garizin mons À 4,306; 5, 69; 

12,7; 13,74; B1,63; templum 
in eo Α 11,310; 13, 256. 

Garsis urbs B D, 414. 
Gasiongabel urbs A 8, 163. 
Gatherus Bactrianorum prin- 

ceps Α 1,145. 
Gaulana urbs A 13, 396; B 1,90, 

104; A 4,173. 
Gaulanitis regio A 4,96; B 

4,9; cf. Α 8, 36; 13, 396; 
B 2,574; 8,91,56,542; V 187. 

Gaza urbs A 5, 81, 128, 304; 
9, 975; 11, 320; 13,150; 14, 
16,88; 15,217; 17,320; B 
1, 87, 156; 2, 97, 460. 

INDEX 

Gazara& urbs A 5,83; 7,71, 301; 
8, 151; 13, 15, 961; B 1, 50. 

Gedeon A 5, 213 sqq. 
Gelboe mons A 6, 328. 
Gelmon urbs A 7,228. 
Geman vicus B 9. 232. 
Gemellus A 16, 242. 
Gennath porta B 5, 146. 
Gennesar lacus B 2,573; 3,506; 
A 5,84; 18,28. 

Gennesar regio B 3, 516. 
Geon Nilus.A 1, 38. 
Gerara urbs A1 907, 259; 8,994. 
Geras Ehudis pater A b, 188. 
Geras Semei pater A 7, 207. 
Gerasa urbs B 1,104; 9. 488. 

480; 4, 481. 
Geraseni A 13, 398. 
Gerastratus C 1, 157. 
Geraus A 2,180. 
Gergesaeus Α 1,139. 
Germani B 1,672; 2,376; 7,77; 
Α 17,198; 19, 126. 

Germanicus Drusi f. A 18,54,206. 
Gersomes A 2,178. 
Gersus A 2,277. 
Gessirorum rex "Tholomaeus 
A 1,21. 

Gessius v. Florus. 
Getta v. Gitta. 
Gethraamas A 7,921. 
Gethsura oppidum Α 7, 180. 
Gibalus mons A 4,9305; 5, 69. 
Gigantum vallis A 7, 11. 
Gihon fons A 7,355. 
Ginaea vicus A 20,118; cf. B 

2. 232; 3,48. 
Ginnabris vieus B 4, 455. 
Gischala urbs V 43; B 2,575; 

4, 84 sqq. 
Gision Α 8, 96. 
Gitta (Getta) urbs A 5,87; 6,8, 

30, 171, 192, 245; 9,170, 217, 
215; 14, 450. 

Gittha castellum Α 14, 450- 
B 1, 326. 
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Glaphyra Herodis nurus A 16, 
11, 193, 398; 17, 1 sqq., 341, 
349 sqq.; B 1,476, 552 sqq.; 
2. 114. | 

Gobolitis (Gabalene) regio A 
2, 5; 8, 40. 

Godolias Judaeis a Nabucho- 
nodosoro praefectus Α 10, 
155 sqq. 

Goliath A 6, 171. 
Gomarenses Galli A 1,123. 
Gomarus Japhethae f. A 1,123. 
Gophna urbs A 14, 275; B 

1,922; 5,50; 6,115; Gophni- 
tica toparchia B 2,568; 3,55; 
4, 551. 

Gorgias ab Juda Maccabaeo 
victus À 12, 305 sqq. 

Gorion Josephi f. B 4,159, 358. 
Gorion Nieodemi f. B 2, 451. 
Gotarzes Parthus A 20, 74. 
Gothamus Eliphazae f. A 2, 5. 
Gotholia Jorami uxor ἃ 8,398; 

9, 140. 
Graecanicae urbes in Palaest. 
Α 17, 320. 

Graeci A 1,121, 124, 168. 
Granicus fluv. A 11, 305. 
Grapte Adiabena B 4,567. 
Gratus Judaeorum dux A 17, 

266, 275, 294; B 2, 52, 58, 74. 
Gratus praetorianus A 19, 217. 
Gunis Nephthalis f. A 2,181. 
Gyphthaeus Judaeus fortitu- 

dine praeclarus B 6, 92, 148. 

Halicarnassensium de Judaeis 
. decretum Α 14, 256. 
Hannibal B 2, 380. 
Heberus Salae f. A 1,146. 
Hebron v. Chebron. 
Hecataeus Abderita A 1,159; 

- € 1, 183, 214; 2,43. 
Hecataeus Milesius A 1,107, 

108. 
hecatontomachi A 13, 339. 
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Helcias Agrippae regis amicus 
A 19, 353. 

Helcias Magnus ἃ 18, 273. 
Heleias sacri aerarii custos 
A 20, 195. 

Helena Adiabena ἃ 20,17 5αα., ' 
49, 94. 

Helenae monumentum B 5, 55. 
Helenae regia B 253. 
Heliopolis urbs Aegypti A 

2,188; C 2,10; praefectura 
Heliopolitana A 12,388; 13, 
65, 70; B 1, 33; sacerdotes 
Heliopolitani A 2, 91. 

Heliopolis urbs Syriae À 14,40. 
Hellanieus historicus C 1,16; 
A 1, 108. 

Hellespontus A 11,305; 12,2. 
Helo Chananaeus A 1,2665. 
Heniochi B 2, 366. 
Heracleon A 13, 365. 
Heracleopolis urbs B 4, 660. 
Hereules A 1,241. Herculis 

templum Tyri À 8,146; C 
1, 118. 

Herculis columnae B 2, 375. 
Herennius Capito A 18,158, 163. 
Hermaeus v. Danaus. 
Hermippus C 1, 163. 
Hermogenes C 1, 216. 
Herodes Antipatri Idumaei f. 
Α 14, 158 sqq.—17, 199. 

Herodes Aristobuli ex Bere- 
nice f. B 1, 552; 2, 221; A 
18,133; 19, 277, 353; 20, 15, 
103. 

Herodes Aristobuli ex Salome 
f. A 18, 137. 

Herodes Gamalh f. V 33. 
Herodes Herodis M. ex Cleo- 

patra f. A 17,21; B 1,562. 
Herodes Herodis M. ex Mari- 

amne f. B 1, 562, 573, 600; 
A 17,20, 53; 18, 109, 133. 

Herodes Miari f. Tiberiensis 
V 33. 
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Herodis Phasaelis f. ex Sa- 
lampsione Herodis M. filia 
A 18, 131. 

Herodes v. Antipas. 
Herodias Herodis M. neptis 
ΠΑ 18,110,136, 148, 240; B 

1, 552; 2,182. 
Herodis monumentum B 5,507. 
Herodium castellum Arabiae 

B 1, 419. 
Herodium (Herodia) castellum 

Judaeae A 14,361; 15,323; 
B 1,265, 419; 3,56; 1,168. 

Herodotus Halicarnassensis C 
1,16, 66, 73, 168; 2,142; A 
8, 157, 253; 10, 18. 

Heroum urbs A 2,184. 
Hesiodus C 1,16; A 1,108. 
Histiaeus historicus A 1,107, 

119. 
Hierasa mater Oziae regis A 

9, 236. 
Hieremias propheta A 10,78, 

89, 104, 117 sqq.— 130, 156, 
176 sqq. . 

Hieremmon 4A 7, 46. 
Hierichus urbs A 5, 20 sqq.; 

9,951; 14,91; 15,96; B 1,170; 
2. 567; 8, 55; 4, 451 sqq., 486. 

Hieroboamus I A 8, 205 sqq., 
214 sqq. 

Hieroboamus II A 9,205 sqq., 
215. 

Hieronymus Aegyptius Α 1,94, 
107. 

Hierosolyma Α 1,180; 4, 200; 
5,58; 7,01 sqq.; 8,150; 10, 
131; 11,19; 13, 208; 14, 91, 
169; 19, 326; 20, 219; B 1, 
142. 169, 347; 5,136 sqq.; 
6, 435 sqq.; 7,15 C 1,90, 197, 
311. 

hin mensura À 3,197,234; 8,92. 
Hippene regio B 3, 37. 
Hippieos turris B 5,161; 7, 1. 
Hippos urbs V 349; A 14,75; 

INDEX 

15, 217; 17, 320; B 2,97, 459, 
418. 

Hiramus A 7,66; 8,00. 141 5αα.:; 
C 1, 158; 9, 18. 

Hiramus Cyri temporibus € 
1,158. 

Hispani B 2,375; C 2, 40. 
Holophantes A 4,174. 
holocaustum A 8, 224 sqq. 
Homerus C 1, 12; 2,155, 256. 
Homonaea locus V 282. 
Horatia tribus A 14, 229, 238. 
A. Hortensius consul A 14, 4. 
Hothniel A 5, 182. 
Hyesos C 1, 82. 
hyoscyamus planta A 3,172. 
Hypsicrates Α 14, 139. 
Hyreania (Hyrcanium) castel- 

lum A 13,417; 14,89; B 1, 
161, 167. 

Hyrcania regio B 7, 245. 
Hyreanus Maccabaeus Α 13, 

230 sqq. 
Hyreanus Alexandri Jannaei f. 
Α 13,405 sqq.; ejus indoles 
ibid. et A 14, 1 sqq., 127 sqq.; 
15,11 sqq.; B 1,120 sqq., 
199 sqq., 260, 433. 

Hyrceanus Herodis Agrippae M. 
fratris f. A 20,104; B 2,221. 

Hyrcanus Flav. Josephi f. V 
5, 426. 
Hyrcanus Josephi f. A12,1898qq. 

Jabata urbs A 10,46. 
Jabesus A 9, 228. 
Jabinus A 5,198. 
Jabisus urbs Α 6,376; 5,164. 
Jacimus A 17, 30. 
Jacimus v. Alcimus. 
Jachinus A 2,178. 
Jacobus Jesu Christi frater A 

20, 200. 
Jacobus Josephi satelles V 96. 
Jacobus Isaci f. ex Rebecca A 

1,251—344; 2,18qq., 91 sqq. 
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Jacobus Judae f. A 20,102. 
Jacobus Sosae f. B 4, 235, 521; 

5, 249; 6,381; cf. 6, 92, 148. 
Jaddus A 11,306, 347. 
Jadon vates ἃ 8,231 sqq. 
Jaires Galadenus A 5, 954. 
Jale Sisarem interficit A 5, 207. 
Jalelus A 2, 181. 
Jalus Moysis nepos A 7, 379. 
Jamblichus Libani dynasta A 

14, 129; B 1,188. 
Jaminus ἃ 2,183. 
Jammnia urbs A 5,87; 9,217; 

12,8308; 13,215; 14, 75; 17, 
189; 18,31; B 1,50, 156, 166; 
2. 167; 4, 130, 444. 

Jamnith vicus B 2, 573. 
Jamuelis A 2, 178. 
Janias rex Aegypti C 1, 80. 
Jannaeus v. Alexander. 
Jannaeus Tarichaeata V 131. 
Jaodus Symeonis f. A 2,178. 
Japha oppidum B 2,573; 3,289; 
V 188, 270. 

Japhethas A 1,109, 122. 
Japhra A 1,241. 
Japygium promontorium B 7,22. 
Jar mensis ἃ 8, 61. 
Jarda vicus B 3,57. 
Jardes silva B 7,210. 
Jaredes Anochi f. A 1, 63. 
Jaredes Malaelis f. A 1,84. 
Jason Eleazari f. A 12, 415. 
Jason v. Jesus Simonis f. 
Jasubus A 2,183. 
Jaus Α 2,4. 
Jazares A 1,238. 
Jazielis A 9, 10. 
Jazorus urbs A 12,329. 
Iberi Thobeli A 1,124; 18, 97. 
Ide liberta A 18, 69. 
Idumaea, Idumaei A 2,3; 4,76; 

4,109; 9, 30,188; 15, 253; 
13,257; 16,292; B 2,96,566; 
9, 55; 4,224 sqq.; 5, 248; 
6,378; 7,267. 
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Idumas Α 1, 220. 
Jebar Α 7,70. 
Jebosthus Α 7, 9— 52. 
Jebusaei A 7, 65. 
Jebusaeus Chanaani f. Α 1,1539. 
Jechonias v. Joachimus. 
Jedis Amosi uxor À 10, 48. 
Jeglomus Esavi f. A 2, 4. 
Jehus Israelitarum rex 4A 8, 

852; 9,105 sqq., 159 sqq. 
Jehus vates A 8,299. 
Jeldaphas Nachorae f. Α 1,153. 
Jenae Davidis f. Α 7,770. 
Jephthes A 5,257 sqq. 
Jerasa A 9, 236. 
Jeremias v. Hieremias. 
Jeremias Galilaeorum dux V 

399. 
Jericho v. Hierichus. 
Jeroboamus v. Hieroboamus. 
Jes Benjaminis f. A 2, 180. 
Jeselus Nephthalis f. A 2,181. 
Jesraela urbs ἃ 8,346; 9,124. 
Jessaemus Achemaei f. Α 7, 308. 
Jessaeus Davidis pater A 5,336; 

6, 158. : 
Jesus Anani f. B 6, 300. 
Jesus Christus A 18,63; 20, 200. 
Jesus Damnaei f. A 20, 218. 
Jesus Gamalae f. B 4,160; V 

193. 
Jesus Gamalielis f. A 20, 213, 

222. 
Jesus Gamalita V 186. 
Jesus Josedeci f. A 11, 73, 79. 
Jesus Judae f. A 11, 300. 
Jesus V 108; B 3, 450, 467, 498. 
Jesus Naveni f. A 3, 49, 308; 

4,165, 311; 5,1 sqq.; (cf. 
B 4, 459). 

Jesus Phabetis f. A 15,322. 
Jesus pontifex B 4, 238. 
Jesus Sapphiae f. B 2, 566. 
Jesus s. Jason Simonis f. A 

12, 237. 
Jesus Thebuthi f. B 6, 387. 



352 

Jesus Tiberiensis V 66,134, 211; 
cf. B 2, 599. 

Jetharsas A 7,232, 380. 
Jeturus Α 1,290. 
Jezabela A 8,317, 328 sqq.; 

9, 122. 
Jezanias A 10,160. 
Jezechiel propheta Α 10, 79, 

98, 106. 
Ilium urbs Α 106,26. 
Ilus A 7,310. 
Illyrii B 2, 369. 
Indates Parthorum dux A 13, 

251. 
India A 1,143; oceanus Indicus 

Α 1,143; cf. 10, 228. 
Joabus, Davidis ex sorore ne- 

pos, Jebosthi exercitum vin- 
cit A 7, 11— 8, 16. 

Joachazus rex Judaeorum A 
10, 81. 

Joachebeda Moysis mater A 
2, 217 sqq. 

Joachimus (Jechonias) A 10, 
97 sqq., 230. 

Joachus A 10, 65. 
Joacimus Jesu f. A 11, 121. 
Joacimus Josiae f. A 10,82— 98. 
Joadas Α 9,142. 
Joadus (Jodaus) A 9, 140 sqq., 

161. 
Joaesdrus Nomici f. B 2, 628. 
Joannes Ananiae f. B 2,568. 
Joannes Baptista A 18, 116. 
Joannes Caesariensis B 2, 292. 
Joannes Careae f. A 10,160, 

173 sqq. 
Joannes Damae f. B 4, 145. 
Joannes Eliasibi f. A 11,147. 
Joannes Essaeus B 2,567; 3,11. 
Joannes Gaddes A 12,266 ; 13,10. 
Joannes  Gischalenus B 2, 

515 sqq., 585 sqq.; 4, 84 $qq., 
121 sqq., 389 sqq.; 5,1 5sq9q., 
98 sqq0.; 6.1 5αα.; 7, 263; V 
43, 10, 84, 122, 189 sqq. 

INDEX 

Joannes Hyrcanus v. Hyrcanus. 
Joannes Judae f. A 11, 297. 
Joannes Judaeorum dux A 8, 

391. 
Joannes Sosae f. B 4, 235. 
Joannis monumentum B 5, 304. 
Joasus Gedeonis f. A 5, 213. 
Joasus Joazi f. A 9, 117 sqq., 

199. 
Joasus Ochoziae f. A 9,140 sqq., 

157, 161, 172. 
Joathames A 5,234. 
Joathes A 10, 55. 
Joazarus A 17,164,339; 18,3,26. 
Joazus A 9, 160, 173. 
Jobabus Α 1, 147. 
Jobelus A 1, 64. 
Jobelus annus jubilaeus A 3, 

280. 
Jochabes A 5, 360. 
Jodamus A 7, 56. 
Joel A 6, 32. 
Jommnes Α 2,183. 
Jonadabus A 9,132. 
Jonas vates A.9, 208. 
Jonathas Absalomi f. Α 13,202. 
Jonathas Abiathari f. A 7, 201. 
Jonathas Anani f. A 18, 95. 
Jonathas Apphus Δ 12,267,332; 

13,68q9., 35 sqq., 83$q9q., 121, 
137,174, 191 sqq., 203 sqq.; 
cf. B 1, 49. 

Jonathas Oniae f. A 14, 222. 
Jonathas Pharisaeus V 197 sqq. 
Jonathas pontifex A 20,162. 
Jonathas Pudentem vincit B 

6, 169. 
Jonathas Samae f. A 7,178, 304. 
Jonathas Sauli f. A 6,105, 209, 

229, 369. 
Jonathas sicarius D 7, 438 sqq.; 
V 424. 

Jonathas Sisennae f. V 190. 
Ionia regio Α 1,124; 16,27. 
Jope (Joppe) urbs A. 9, 208; 

11,78; 13,105, 180, 202, 246, 
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261; 14, 76, 205, 397; 17, 320; 
B 1,50,99,156,293; 2,97, 507; 
9, 414 sqq. 

Joramus Achabi f. A 9, 29 sqq., 
105 sqq. 

Joramus Azariae f. A 10,152. 
Joramus Josaphati f. A 8, 398; 

9. 95. 
Jordanes fluv. A 1,177; 5,16 8qq., 

178; 8, 226; 13, 12; B 1, 404; 
3, 57, 506 sqq.; 4, 1 sqq. 

Josabetha A 9,141. 
Josadocus A 10, 150. 
Josaphatus Achili f. À 7,110. 
Josaphatus Asani f. A 8,315, 

393 sqq.; 9, 1 s8qq., 30 sqq. 
Josephus Antipatri f. Α 14, 

8618sq9q.; B 1,266; in castello 
Masada ab Antigono oppu- 
gnatur Α 14,390; B 1, 286; 
à fratre in Idumaeam mitti- 
tur À 14,413; B 1,303; ab 
Herode ad Antonium pro- 
fieiscente in Judaea cum 
Machaera relinquitur; contra 
fratris jussum proelium cum 
Antigono committens vinci- 
tur et cadit A 14,438,448; 
B 1, 523 sqq. 

Josephus Cabi A 20,196. 
Josephus Caiaphas A 18, 35, 95. 
Josephus Cami f. A 20,16, 103. 
Josephus Dalaei f. B 6, 280. 
Josephus Ellemi f. in unum 

diem pontifex creatur A 
17, 165. 

Vire Flavii Josephi avus 
5. 

Josephus Flavius A 1,5; 3,94, 
293; 4,196; 8, 56; 10, 218; 
16, 186; 20, 154, 258; B 2, 
568 sqq., 614 sqq.; 3, 60, 129, 

. 135 sqq., 340 sqq., 399 sqq.; 
4, 623; 5,362, 507; 6,96; 
17,118; C 1,1 sqq., 47. 

Josephus Gamalensium dux B 

IosEPHUS. VI. 
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4,18; cadit B 4,66; cf. 
V 185. 

Josephus Gorionis f. B 2,563. 
Josephus Herodis M. avunculus 
Α 15,68 sqq.; B 1, 441 sqq. 

Josephus Herodis M. quaestor 
Α 15, 185. 

Josephus Jacobi f. Α 2,9 sqq.; 
C 1, 290. 

Josephus Josephi f. A 18, 134; 
B 1,562; 2,14. 

Josephus Mennaei f, ab Hyr- 
cano ad M. Antonium mit- 
titur legatus Α 14, 307. 

Josephus pontifex B 6, 114. 
Josephus Simonis f. B 2, 567. 
Josephus Tobiae f. A 12,160. 
Josephus Zachariae f. Α 12,350. 
Josias Àmosi f. Α 10, 47—73. 
Josua v. Jesus Naveni. 
Josubacus À 1,238. 
Jotapata urbs B 2, 573; 3,112, 

145 sqq., 158 sqq. 
Jotape Antiochi f. A 18, 135. 
Jotape f. Aristobuli f. A 18,135. 
Jotape Sampsigerami Α 18,135. 
Jothamus Bocciae f. Α 8, 12. 
Jothamus Juelis f. A 10,153. 
Jothamus Oziae f. A 9, 227. 
Jothorus Madianita A 5, 127. 
Jovanus Japhethae A 1,124. 
Jozarus Josephi collega V 29. 
Jozarus Josepho insidiatur V 97. 
Jozarus pontifex A 17,164. 
Ipa(?) nrbs A 8, 246. 
lraes Juctae f. A 1,147. 
Irenaeus Herodis Antipae pro- 

curator A 17,226; B 2,21. 
Isaacus Abrami f. A 1,213 sqq., 

251—966, 345. 
Isamachus A 3, 105. 
Isana urbs A 8,284. 
Isanae vicus ἃ 14,458. 
Isara urbs A 8,407. 
Isidis sacra A 18,65 sqq.; C 

1, 288. 
23 
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Ismael Abrami f. A 1, 188 5αα.:; 
215—221. 

Ismael ex stirpe regia 4A 10, 
160, 169. 

Ismael Phabi f. A 18,34; 20, 
180, 194; B 6, 114. 

Israela v. Jesraela. 
Israel v. Jacobus. 
Issacharis Jacobi f. A 1,308; 

2,178; Issacharis tribus A 
5, 84. | 

Issares Nephthalis f. A 2, 181. 
Ister fluv. B 2, 369; 7, 90. 
Istobus A 7,121. 
Isuis Aseri f. A 2,183. 
Isus Aseri f. A 2,183. 
Isus Jorami f. A 10, 152. 
Itabyrium mons B 4,54; 2,573; 
V 188; οὗ A 5,84; 13, 396. 

. Ithamarus Aaronis f. A 3, 192; 
8, 12; cf. 7, 865. 

Ithobalus Tyriorum et Sidonio- 
rum rex A 8,81758qQq.; 9, 
138; C 1, 123, 156. 

Itycaei A 8,146; C 1,119. 
Ituraea regio A 13, 318. 
Jubal Lamechi f. Α 1, 64. 
Jubas rex Libyae A 17,349; 

B 2, 115. 
Jubilaeus annus v. Jobelus. 
Juctas Heberi f. A 1, 147. 
Jueundus Herodis satelles ἃ 

16, 314. 
Judadaei gens Aethiopiae Α 1, 

135. 
Judadas Regmi f. Judadaeo- 

rum princeps À 1, 135. 
Judaea AÀ 5, 80 sqq.; B 3, 

35 sqq. 
Judaei Hebraei A 1,146. Isra- 

elitae A 1,333; 11, 173. 
Judas Aminadabi f. A 11, 79. 
Judas Ari f. B 6,92; 7,2165. 
Judas Chapsaei f. À 13, 161. 
Judas Essaeus ἃ 18,311; B 

1, 78. 

INDEX 

Judae Ezechiae latronis f. B 
2,56; A 17, 211. 

Judas Gaulanita A 18, 4, 23. 
Judas Jacobi f. A 1,304; 2,32, 

116. Judae tribus A 5,81; 
7,7; tribulium numerus sub 
regno Davidis A 7, 320. 

Judas Jonathae f. B 2, 628. 
Judas Josephi collega V 29. 
Judas Judae f. B 5, 534. 
Judas Maccabaeus A 12, 266— 

433; B 1,37 sqq. 
Judas Mertonis f. B 6, 92. 
Judas pontifex A 11,197. . 
Judas Sariphaei f. Α 17,149 sqq. ; 

B 1, 648 sqq. 
Judices ap. Judaeos ἃ 11,112; 

cf. 4, 214 sqq; apud Tyrios 
C 1,157. 

Juelus Sudeae f. Α 10, 153. 
Julia (Livia) Caes. Augusti 

uxor À 16,139; 17,11,146, 
190; 18,33; B 1,566,641; 
2. 168. 

Julia Caligulae soror A 19, 251. 
Julianus Bithynus B 6, 81. 
Julias urbs A 18, 27; B 2,168; 

3,515; V 398. 
Julias (Livias) urbs ἃ 18,928; 

20, 159; B 2,168; 4,438. 
Julius leg. romanae dux A 

15, 72. 
Juno Argiva B 1, 414. 
Juppiter Casius B 4,661; Enya- 

lus A 1,119; Hellenius 12, 
263; Olympius A 1,414; 19, 
8; Victor et Capitolinus Α 
19, 248; B 7,153. 

Justus Josephi f. V 5. 
Justus Pisti f. V 34, 186, 

336 sqq., 390, 410. 
Iycaei À 8,146; C 1, 119. 
Izarae fons A 8,417. 
Izari (?) urbs A 8, 346. 
Izates ἃ 20, 17 sqq.; 

356. 
B 6, 
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Labanus A 1, 153, 246 sqq., 
303 sqq. 

Labatha urbs A 7,113. 
Labimus Mestraimi f. A 1,137. 
Labina regio A 9, 98. 
Laborosoarchodus rex Baby- 

loniae C 1, 148, 262. 
Labosordachus rex Babyloniae 
A 10, 231. 

Lacedaemonii Judaeorum cog- 
nati A 12, 225 sqq.; 13,165; 
B 2,359; C 2,226, 259, 262. 

Lachis urbs A 8, 246. 
Lachisa urbs A 9,203. 
Lamech Mathusalae f. α 1, 

63, 86. 
Laodiee Galadenorum regina 

Α 13, 311. 
Laodicea urbs B 1,422. 
Laodicenses A 14,241. 
Larcius Lepidus B 6, 237. 
Lasthenes Cretensis A 13, 86, 

126. 
Latopolis urbs A 2, 818. 
Latusimus Dadanis f. Α 1, 238. 
Lebana urbs À 10,81. 
Lemba urbs A 13,397. 
Lemonia tribus A 14,220. 
L. Lentulus consul A 14,9298, 

234. 
Leontopolis urbs A 13, 65. 
Lepidus a Caligula occisus 

À 19, 20, 49. 
Lesbus insula A 16,17. 
Leuce castellum B 7, 306. 
Levias B 4, 141. 
Levi Jacobi f. A 1, 304. 
Levitae A 4, 67; cf. 3, 258, 287; 

4,205,214,240; 5,91; 7,367; 
8, 248; 20, 216. 

lex Judaica A 12, 14; B 7,162; 
cf. Mosaicae leges. 

Lia Labani f. A 1, 302 sqq. 
Libanus mons A 3,303; 5,86, 

178; 8,836,160; 13,427; 19, 
276; B 1,829; 3,57; V.653. 
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Liberalis centurio B 6, 262. 
Liberius Maximus  Judaeae 

procurator B 7,216. 
Libya A 1, 132, 939. Libya 

Pentapolitana B 7, 437. 
Libyes Phuti A 1, 132. 
Liternius Fronto B 6, 238, 416. 
Livia v. Julia. 
Livias urbs A 14, 18. 
T. Livius À 14, 68. 
Lollius Damascum capit ἃ 14, 

29; B 1, 127. 
Longinus trib. mil. B 2, 544. 
Longinus eques Rom. B 5, 

312; 6,186. 
Lotus Aranae f. A 1,154 sqq. 
Lucius miles Roman. B 6, 188. 
Lucullus Α 183, 421. 
Ludas Lydorum auctor À 1,144. 
Ludi v. Lydi. 
ludi quinquennales in hono- 

rem Octaviani A 15,268; B 
1,415; Palatini À 19, 75. 

Ludimus Mestraimi f. À 1, 137. 
Lugdunum urbs A 18,252; B 

2. 183. 
luminum festum À 12, 325. 
Luomes Dadamnis f. A 1,238. 
Lupus Alexandriae praef. B 

1, 420, 433. 
Lupus Julius trib. mil. A 19, 

190, 270. 
lychnuchus sacer À 3, 144. 
Lycii B 1,425; cf. 2,368. 
Lycurgus C 2, 154, 225. 
Lydda urbs B 1,302; 2,242; 

3, 55; 4, 444; Α 14, 209, 276, 
412; 20,130. 

Lydi À 1,144; 12, 147. 
Lydia A 11, 305; 12, 147. 
Lysanias A 14, 380; 15, 92, 

344; B 1, 248, 398. 
Lysias A 12, 297 sqq.; 367,390. 
Lysias castellum Α 14, 40. 
Lysimachus Apollodoti frater 
A 13, 361. 
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Lysimachus ab Herode M. in- 
terfectus A 15, 252. 

Lysimachus historicus C 1,304, 
312; 2,106, 145. 

Lysimachus Pausaniae f. A 14, 
392.807. 

Lysimachus Thraciam obtinet 
A 12, 2. 

Lyssa urbs A 14,18. 

Maathas Baalis sacerdos A 9, 
154. 

Mabortha v. Neapolis. 
Maccabaei Judaeorum princi- 

pes A 12, 265. 
Macceabaei septem fratres M. 8. 
Macceda locus Palaest. A 5,61. 
Macedones A 11,304; B 2,360. 
Macedones Epiphanis Comma- 

geni B 5, 460. 
Macedonia A 12, 2. 
Machaeras Romanorum dux 
Α 14, 434; B 1,317. 

Machaerus castellum Α 14, 89; 
18,111; B 1,161,167; 2,485; 
3, 46; 7,164 sqq. 

Machama Davidis uxor A 7,21. 
Machana Roboami uxor A 8, 

249. 
Machas Nachorae f. A 1,158. 
Machirus Galadita princeps 

A 7,230; cf. 7,113. 
Machma urbs A 6,103; 13,34. 
Machon urbs A 7,105. 
Macro praetorio praef. ἃ 18, 

189, 203. 
Macrones pop. Ponti C 1, 170. 
Madaei Medi dicuntur A 1,124. 
Madanes Abrami f. A 1,238. 
Mades Medorum auctor A 1,124. 
Madiana. urbs A 2,257. 
Madianes Abrami f. A 1,238. 
Madianitae A 4, 131; 5, 210. 
Maecia tribus A 14, 220. 
Maeotis palus B 7, 244. 

INDEX 

Magedo (Mageddo, Megiddo) 
urbs A 8,150; 9,121. 

Magnus Campus v. Campus. 
Magogae Scythae A 1,1923. 
Magoges Japhethae f. A 1,123. 
Malachias B 6, 92. 
Malaelus Cainae f. A 1,63. 
Malatha castellum A 18,147. 
Malchus A 18, 131. 
Malehus (Malichus) A 14, 370; 

15,167; B 1,276. 
Malchus B 8, 68. 
Malchus cf. Cleodemus. 
Maliathe (s. Maniathe) urbs A 

5, 263. 
Malichus A 14, 85, 277, 285; 

B 1,162, 220 sqq., 230. 
Malla urbs A 12, 339. 
Mallon Elimechi f. A 5, 318. 
Malthace Herodis M. uxor A 

17,250; B 1,562. 
Mambre ilex Abrami A 1,196. 
Mambres Abrami commilito 
A 1,182. 

manachase Α 3,156. 
Manaemus Essenus A 165,373. 
Manaemus Israelitarum rex A 

9, 229. 
Manaemus Judae Galilaei f. - 

B 2,433, 442; V 91. 
Manalis regia Α 7, 10. 
Manasses Ezeciae f. A 10, 

931 8qq. 
Manasses Jaddi frater A 11, 

302, 322. 
Manasses Josephi f. A 2,92, 

195; 3, 288. Manassae tri- 
bus 4,166; 5,838. 

Manasses Peraeae praefectus 
B 2, 561. 

Manasses pontifex A 12, 157. 
Mandra locus Palaest. A 10, 

175. 
Manetho C 1, 74, 228 β8αα.: Α 2, 

1,16; A 1, 107. 
Maniathe v. Maliathe. 
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L. Manlius A 13, 260. 
manna ἃ 3, 26 sqq. 
Mannaeus Lazari f. B 5,567. 
Manoches Samsonis pater A 

5, 216. 
Maon regio ἃ 6, 280. 
Mar locus Arabiae À 3,3. 
Maraeothus ἃ 8,12. 
Mararius Α 2,178. 
C. Marcellus consul Α 14, 228. 
Marcellus proeurator Judaeae 

A 18, 89. 
Marcus Alexandri Lysimachi 

f. A 19, 211. 
Mardochaeus Judaeorum dux 

Α 11, 73, 118. 
Mardochaeus patruus Estheris 
Α 11, 198 sqq. 

Maresa v. Marisa. 
Maria B 6, 201. 
Mariamne Agrippae M. f. A 

18,132; 19,354; 20,140; B 
2. 991. 

Mariamne Alexandri f. A 14, 
300, 467; 15, 23 sqq., 65 sqq., 
80 sqq., 202, 218 sqq.; DB 1, 
241, 344. 

Mariamne Archelai ethnarchae 
- uxor Α 17,350; B 2,116. 
Mariamme Aristobuli f. B 1, 

552. 
Mariamme Josephi f. Α 18, 134. 
Mariamne Moysis soror Α 8, 

54; 4, 18; cf. 2, 221. 
Mariamne Simonis f. A 16, 

320; 17,19,78; B 1,562,599. 
Mariammne turris B 2,439; 5, 

170; 7, 1. 
Marion Tyriorum tyrannus À 

14, 297; B 1, 238. 
Marisa urbs A 8,292; 13,257; 

14, 75, 88, 364; B 1,269; cf. 
..& 8, 246; 12,8353; 14,18; B 
1, 156. 

Marmaridae B 2, 381. 
Marsuane mensis A 1,80. 
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Marsus Syriae praefectus Α 19, 
316, 396, 342; 20, 1. 

Marsyas Agrippae M. libertus 
A 18,155. - 

Maruelus A 1, 63. 
Marullus A 18, 237. 
Masada castellum D 7, 2715 5αα.; 

4. 399, 504; 7, 253, 305, 406 ; 
A 14, 296, 358. 

Masmas Ismaelis f. A 1, 220. 
masnaemphthes A 8, 156. 
Maspha urbs Α 8. 806. 
Masphate urbs A ὅ, 261,6. 22, 

60; 10, 159. 
massabazanes A 3,1652. 
Massagetae A 11,20. 
Massamas Ismaelis f. A 1, 220. 
Masses Ismaelis f. Α 1, 220. 
Mastheron angustiae in Judaea 

Α 6, 291. 
Mattenus Tyriorum rex € 1, 

125. 
Mathusalas Anochi f. A 1,86. 
Mathusalas Marueli f. A 1, 63. 
Mattathias Absalomi f. A 18, 

161. 
Mattathias Joannis f. A 12, 

265 sqq.; cf. B 1,36. 
Matthias Anani f. A 19,316,342. 
Matthias Josephi abavus V 5. 
Matthias Josephi atavus V 5. 
Matthias Josephi pater V 5; 

B 5, 583. 
Matthias Margalothi f. A 17, 

149, 164; B 1, 648. 
Matthias a Simone occisus 

Giorae B 4,574; 5,527; 6, 
114. 

Matthias Theophili f. A 17, 
18, 107. 

Matthias Theophili f. A 20,223. 
Mauri B 2, 381. 
Maxilla locus A 5, 303. 
Mazaca urbs A 1,125. 
Medaba urbs A 13, 11, 255, 

396; 14, 18; B 1, 62. 
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Medi s. Medaei A 1, 124. 
Media B 7,246; Α 10, 265. 
meeir A 3,159. 
Megassarus B 5, 474. 
Megasthenes A 10, 227; C 1, 

144. 
Meirus sacerdos B 6,280. 
Melamboreas B 3, 422. 
Melas Archelai legatus Α 16, 

325. 

Melcha Aranis filia A 1, 151. 
Melchisedeces A 1,180. 
Melchisus Sauli f. Α 6,129, 369. 
Melitene regio B 7,18. 
Melus insula A 17,327; B 2, 

103. 
Memmius Regulus A 19, 9. 
Memnon Halicarn. A 14, 256. 
Memnonis monumentum B 2, 

189. 
Memphibostus A 7, 118, 206, 

267, 296. 
Memphis urbs A 12,170, 243, 

B 4,530; 7,426; C 1, 77. 
Menander "Ephesius C 1, 116; 

À 8, 144, 324; 9, 283. 
Mende urbs A 10, 14. 
Mendesius nomos B 4, 659. 
Menedemus philosophus A 12, 

101. 
Menenia tribus Α 14, 2920. 
Menelaus v. Onias. 
Menophilus A 14, 262. 
Mensa sacra A 83, 139. 
Mephramuthosis rex Aegypti 

C 1, 95. 
Mephres rex Aegypti C 1, 95. 
Merbalus Tyriorum rex C 1, 

158. 
Meroba Sauli filia A 6, 129. 
Meroe metropolis Aethiopiae 

Α 2, 249. 
Meroth vicus Galil. B 2, 513; 

3, 39; V 188. 
Mesanaei À 1, 145. 
Mesas Arami f. A 1, 145. 

INDEX 

Mesopotamia regio Α 1,157; 
7, 121; 12,149; 18, 310. 

Messala A 14, 384; B 1, 284. 
Messalina A 30, 149. 
Messenes Amenophis POE 

288. 
Mestraei et Mestre A 1,132. 
Mestraimus Chamae f. A. 1,132. 
Q. Metellus Creticus A 14, 4; 

B 1, 127. 
Metilius B 2, 451. 
Mia vicus A. 20, 2. 
Micha A 7,116. 
Michaeas vates Α 8, 389 sqq. 
Michala Sauli filia A δ, 1905αα.; 

215, 308; 7. 2ὅ, 817. 
Milesii A 14, 944. 
Milesius Damasco praefectus 
Α 13, 388. 

Minaeus rex Aegypti A 8, 155. 
Minos C 2, 162. 
Minucianus Annius A 19, 

18 sqq.; 252. 
M. Minucianus A 19, 251. 
Minyas locus A 1, 95. 
Misaelus A 10, 189, 214; cf. 
M 16. 

Misan Moabita À 9,29. 
Misenum Α 19, 5. T, 
Mithradates Artabani gener 
Α 18, 353 sqq. 

Mithradates Parthus A 14,103; 
B 1,178. 

Mithradates rex Ponti A 14,53. 
Mithradates Sinaces ἃ 18, 384. 
Mithridates Pergamenus A 14, 

128sqq.; B 1, 187. 
Mytilene urbs Α 16, 20. 
Mnaseas historicus ἃ 1, 94; 

C 1, 216; 2,112. 
Moabitae A 1,206; 5,185; 7, 

98; 9, 7, 29 sqq. 
Moab A 1, 206. 
Moabitis A 4,85; 5,318; Β 4, 

' 454. 
Mochus historicus A 1,107. 
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Modiim (Modein, Modim) A 
12, 265, 432; 13, 210; B 1,36. 

Modius (Aequicolus) Agrippae 
jun. procurator V 61, 114, 
180. 

Moesia B 4, 619, 643; 7, 92. 
Molo v. Apollonius. 
Momphis Benjaminis f. A 2, 

180. 
Monobazi regia B 5, 252. 
Monobazus Bazaeus A 20,18. 
Monobazus Monobazi regis f. 
Α 20,18 sqq.; 75 sqq. 

Monobazus  Monobazi 
propinquus B 2, 520. 

Mopsuestia urbs Α 13, 368. 
Morius mons À 1, 224. 
Mosaicae leges A 3, 224 sqq.; 

4, 176 sqq.; cf. C 2,173. 
Mosocheni Cappodoces 4A 1, 

125. 
Mosoches Cappodocum prin- 

ceps À 1, 126. 
Mosollamus sagittarius Ο 1, 

201. 
Moyses A 2, 210 — 4, 331; C 1, 

39, 250, 279, 290; 2, 10, 
156 sqq. 

Muchaeus Persa À 11,193. 
Mucianus Syriae praefectus 

B 4, 32, 605 sqq.; 632; cf. A 
12, 120. 

Mundus Decius A 18,67. 
Mureus Syriae praetor A. 14, 

270 sqq.; B 1,217 sqq. 
Muscea dea A 9,19. 
Mygdonia v. Antiochia. 
Myrrha Cinyrae f. A 19, 94. 
Myttonus Tyriorum judex C 1, 

157. 

regis 

Naamas A 1, 65. 
Naamis A 5,318. 
Naases ἃ 6,68; 7,117. 
Naba urbs A 6,242. 
Nabadus A 3, 192, 209. 
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Nabaeothes A 1,220. 
Nabalus A 6,295 sqq. 
Naballo urbs A 14, 18. 
Nabataei A 12, 335; 

14, 31, 48. 
Nabatena regio Α 1,221. 
nabla A 7,300; 8, 94. 
Naboandelus ἃ 10,231; cf. 

Baltasarus. 
Nabonidus C 1, 149. 
Nabopalassarus C 1,136. 
Nabosaris A 10, 135. 
Nabuchodonosorus  À 10,84 

8qq.; 99 sqq.; 131890q0.— 219; 

C 1, 132. 
Nabuthus A 8,355 sqq. 
Nabuzardanes α 10,155 sqq. 
Nacebus A 16, 284. 
Nachores Serugi f. Α 1,149. 
Nachores Tharrif. A 1,150,242. 
Nadabus A 8,287. 
Nacemanes À 2,180. 
Nais vicus B 4, 511. 
Naphaesus Α 1, 220. 
Nahumus vates ἃ 9,239. 
Narbata regio B 2,291; Nar- 

batena toparchia B 2,509. 
Nasamones B 2,381. 
Nathan Davidis f. A 7, 70. 
Nathanael Davidis frater A. 6, 

161. 
Nathanas vates À7,91,147,351. 
Nazaraei À 4,75; cf. 19,294. 
Neapolis urbs Samariae B 4, 

449. 
Neapolitanus centurio V 120; 

B 2, 339. 
Neara vicus A 17, 340. 
Nearda urbs A 18,311,379. 
Nebrodes A 1, 213 sqq. 
Nechao rex Aegypti 

14 800.—87. 
Necropolis C 2, 36. 

13, 11, 

A. 10, 

 Nedemus À 1,137. 
Neemias A 11, 159 8qq.; 307 sqq. 
Nemessus ἃ 9, 105. 
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Nephanus A 7, 302. 
Nephthalis ἃ 1,305; eius filii 
À 2,181; Nephthalis tribus 
Α 5, 86. 

Nergelearus rex 
Α 10, 135. 

Nerias Uriae f. A 10, 153. 
Neriglissorus rex Babyloniae 

C 1, 147. 
Nero imperator ἃ 20,148sqq.; 

182 5αα.; B 2, 248 Βαᾳ.; 3, 
1 5αα.; 4, 491. 

Neronias Caesarea Philippi 
A, 20, 211. 

Nerus Baruchi pater A 10,158. 
Nerus Sauli patruus A 6,1830. 
Netiras Galilaeus B 3, 233. 
Nicanor Antiochi Epiph. pro- 

curator A 12,261, 298. 
Nicanor Demetrii regis amicus 

Α 12, 402 sqq 
Nicanor Ptolemaei Philad. pro- 

curator A 12,94. 
Nicanor Titi amicus B 5, 261. 
Nicanor trib. mil. B 3, 346. 
Nieaso Manassae uxor A 11, 

303, 309. 
Nicaulis Aegypti regina A 8, 

158. 
Nicolaus Damascenus ἀ 12, 

126; 13,250,347; 14,9, 68, 
104; 16, 30, 183, 299, 370; 
17,99, 240, 8315; B 1,629; 2, 
34 sqq., 92; C 2,84; A 1,94, 
108, 159. 

Nicon B 5, 299. 
Nicopolis urbs Aegypti B 4, 

659. 
Nieopolis urbs Epiri Α 16, 147; 

B 1,425. 
Niger Peraita Β 2, 520, 566; 

3, 11; 4, 359. 
Niglissarus rex Babyloniae A 

10, 231. 
Nilus fluv. Α 1, 39; B 4, 608; 

cf. 8, 620. 

Babyloniae 

INDEX 

Ninive urbs A 9,208. 
Ninus rex À 9,214. 
Ninus urbs A 1, 143. 
Ninus sacerdos C 2,267. 
Niphates mons À 18,51. 
Nisan mensis Α 1,81; 2,311; 

11, 109. 
Nisibis urbs 

20, 68. 
Noarus V 49; B 2,481. 
Noema Lamechi filia. A 1, 65. 
Noeus Lamechi f. A 1, 72 sqq 
C. Norbanus Flaccus A 16, 166, 

171. 
Norbanus À 19, 123. 
Nosta mater Joachimi Α 10,98. 
Numenius Jonathan legatus 
Α 13,169; cf. 14, 146. 

Numidae B 2, 381. 
Nymphidius libertus B 4, 492. 

A 18, 312, 379; 

Oasis urbs C 2, 29. 
Obedamus A 7, 83. 
Obedas Arabs A 13,375; B 

1, 90. 
Obedas vates A 9,248. 
Obedes Boazi f. A 5,336. 
Obedias A 8, 329. 
Obimes A 8, "266. 
Obodas A 16, 220, 294; B1, 481. 
Ochozias Achabi f. À 8, 4920; 

9, 18 sqq. 
Ochozias Jorami f. A 9,102,118. 
Octavia A 20, 149, 153. 
Octaviae porticus B 7, 124. 
Odeas A 10, 153. 
Odolla urbs A 8, 246. 
Oeus Madianita A 4, 161. 
Oges A 4, 96. 
Ogyges quercetum 4A 1, 186. 
Olda vates A 10,59. 
olivarum mons ἃ 20, 169; B 2, 

262. 
Olsa s. Orsa A 8, 808. 
Olympias Herodis M f. A 17, 

20; 18, 134; B 1, 562. 
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Olympici ludi A 16, 149; B 1, 
426. 

Olympus Herodis M. amicus 
À 16,354; B 1,535. 

Omanus À 2, 5. 
Oniae terra Α 14, 131; B 1,190. 
Onias Aegyptiorum dux ( 2,52. 
OniasJaddi f. A 11,347; 12,43. 
Onias Menelaus A 12,237,383; 

B 1,31. 
Onias Omiae f. A 12,237,387; 

18,62 sqq., 285; B 1,33; 7, 
426. 

Onias Simonis f. A 11, 347; 
12, 44. 

Onias Simonis f. A 12,160 sqq., 
225. 

Onias Simonis f. pontifex A 
12, 225. | 

Onias ab Hierosolymitis lapi- 
dibus obrutus A 14. 32. 

Ophellius A 14,345; B 1, 259. 
Ophires Juctae f. A 1, 147. 
Ophla locus B 2,448; 5,145, 

254; 6,364. 
Ophnis Eli f. A 5, 338 sqq. 
Orebus Madianita A 5, 228. 
Orestarum gens Α 11,304. 
Orodes Artabunr f. A 18,592. 
Orodes Phraatis f. A 18, 44. 
Oronna Jebusaeus ἃ 7,63,329. 
Orononae urbs A 13,397 ; 14,18. 
Orpha mulier Moabitiea Α 65, 

319. 
Orsanes Parthus ἃ 14,103; B 

1, 178. 
Orus rex Aegypti C 1, 96, 232. 
Orus Mariamnae maritus A 

3, 54. 
Oryba urbs À 14,18. 
Osarsiphus C 1, 238. 
Oseas A 9, 259, 278. 
Ostracine urbs B 4, 661. 
Otho imperator B 4, 494, 

546 sqq. 
Ozas pontifex A 7,81. 
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Ozias Amasiae f. A 9, 204; 
216 sqq. 

Ozis Bocci f. Α 5, 362. 

Pacis templum B 7, 158. 
Pacorus Aradis f. Α 14,330 sqq., 

434; B 1,248, 317. 
Pacorus Artabani f. Α 20,74; 

B 7,241. 
Palaestina A 1,136; C 1,169. 
Palaestini s. Philistaei A 1, 

136; 2,322; 5,625qq.; 5, 
352; 6,18q4q.,238q0q.,271 sqq., 
323; 7,96, 301; 8,396; 9,217, 
2715. 

Palaetyrus urbs Α 9,285. 
Pallas Antoniae servus A 18, 

182. 
Pallas Felicis frater A 20, 137, 

182; B 2,247. 
Pallas Herodis M. uxor A 17, 

21; B 1,562. 
Palmyra Thadamora A 8, 154. 
Pamphylia A 11,305; 14,377 
Pamphylium mare A 2,348. 
Panathenaea A 14,153. 
Paneas regio À 17,189; cf. 15, 

364. 
Paneas urbs AÀ 18, 28; B 2,168 
Panium locus A 15,364; B 3, 

509; 1, 404. 
Pannychis Herodis M. concu- 

bina B 1,511. 
Pannonia B 4, 619; 7,118. 
Paphlagones, Paphlagonia A 

1,126; 16, 23. 
Papinius trib. mil. A 19,37. 
Papiria tribus A 14, 220. 
Pappus A 14, 457; B 1, 333. 
Papyron urbs A 14, 33. 
paradisus A 1,37. 
peret pensilis C 1, 141. 
armenio À 11,333. 

ad Parios C. Julii rescriptum 
Α 14, 213. 

Parthenius fluv. C 1,170. 
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Parthi A 18, 185, 250; 14, 
119 sqq., 434 ; 
96 sqq.; B 1,248, 317. 

Pascha Α 2,313; 3,248; 17, 
213; B 2, 10. 

pastophoria B 4, 582. 
Patroclus Hyrcani legatus A 

14, 229. 
Paulina Saturnini uxor Α 18,66. 
Paulinus trib. mil. B 3, 344. 
Paulinus Alexandriae praef. 

B 7,434. 
Pausanias Philippum occidit 
Α 11, 304; 19, 95. 

Pedanius legatus B 1,538. 
Pedanius miles B 6, 161. 
Pella urbs Palaestinae B 3, 47, 

55; A 13,397; 14,75; B 1, 
104, 134, 156; 2, 458. 

Pella urbs Syriae A 14, 40. 
Pelusium urbs A 10,17; 14, 

130; B 1, 190; 4, 610. 
Pentapolis Libyae B 7,437. 
Pentecoste A 3,252; B 2,42. 
Peraea regio Α 17,188, 318; B 

2. 95, 566; 3, 43; 4, 4138qqQ.; 
cf. À 18, 127. 

Pergamenorum decretum A 14, 
241. 

Pergamum urbs B 1, 425. 
Peristereon petra B 5, 505. 
Persia, Persae ἃ 1,143;9,279; 

10, 247; 11, 30, 184, 304, 
818 sqq.; C 2, 270. 

Petephres Aegyptius A 2,39 sqq. 
Petephres Heliopolitanus A 

2. 91. 
Petina Claudii Caesaris uxor 
A 20, 150. 

PetraAmalecitarum urbs A3,40. 
Petra metropolis Arabiae A 4, 

82, 161; 14, 16; B 1,125, 267. 
Petronius Aegypti praefectus 
Α 18. 307 sqq. 

Petronius Syriae praefectus 
A 19, 301; B 2, 10 sqq. 

18, 39 sqq. - 
Petrus Berenices libertus A 18, 

165. 
Phabus pater Ismaelis A 18,34. 
Phaceas ab Osea occisus À 9, 

234, 244. 258. 

Phaceas & Phacea occisus A 
9, 234. 

Phaedra Herodis M. uxor A 
17,91; B 1,563. 

Phalaus A 4, 19. 
Phalecus A 1,146. - 
Phallion Α 14, 33; B 1,130. 
Phallus Rubelis f. A 2, 178. 
Phalna A 7, 70. 
Phanasus pontificum ultimus 

À. 20, 227. ἐν 
Phannias B 4, 155. 
Phanuellocus A 1,334; 8, 225. 
Phara vallis B 4, 512. 
Pharanx locus in Chananaea 
A 3, 300. 

Pharanx locus ad Gerara A 1, 
260. 

Pharaothes v. Pharao A 8,155. 
Pharaothes Abrami uxorem 

concupiscit A 1,163. 
Pharaothes Josephum rei fru- 

mentariae praeficit A 2, 
57 566. 3 

Pharaothes Israelitas dimissos 
persequitur ἃ 2,296 sqq. 

Pharaothes Solomonis socer 
Α 8,21, 151, 155. 

Pharathon urbs A 13, 15, cf. 
5, 914. 

Pharesus ἃ 2,178 ejus fili 
duo ibid. 

Pharisaei A 13, 171, 293, 428: 
17, 41; 18, 12; B 2,162; 
V 10. 

Pharmuthi mensis A 2,311. 
Pharnaces Mithridatis f. A 

14, 53. 
Pharus insula B 4, 613. 
Phasaelis urbs A 16,145; 17, 

189; 18,31; B 1, 418; 2,167. 
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Phasael Antipatri f. A 14, 
158 sqq., 294, 342, 348, 365; 
B:* c 203, 214, 236, 
259 sq 

Pisae: Réspdi M. f A11, 
21; B 1, 562. 

Phasael Phasaelis Herodis M. 
fratris f. A 16,196; 18, 130. 

Phasael Pharorae f. A 17,22; 
cf. 16,228; B 1, 484, 566. 

Phasael turris A 16,144; 17, 
257; B 1,418; 2,46,439; 7,1. 

Pheldas A 1, 153. 
Phelas Tyriorum rex C 1, 123. 
Pheltias ἃ 6,309; 7,26. 
Phenanna uxor Elcanae ἀ 65, 

342. 
Pherecydes Syrius C 1, 14. 
Pheroras Antipatri f., Herodis 

frater natu minimus A 14, 
192, 419; 15, 362; 16,73, 194, 
206, 256, 267; 17,33,48, 58, 
70; B 1, 181, 308, 483, 498, 
506, 538, 561 sqq., 578, 595. 

Pherorae uxor À 16,194; 17, 
34—18; B 1,568. 

Phetrosimus À 1, 137. 
Phiala lacus B 3, 509. 
Phichola vieus A 12,1060. 
Phicolus Abimelechi dux A 1, 

263. 
Phideas pontifex max. ἃ 10,152. 
Phidias A 19,8. 
Philadelphene regio B 3, 47. 
Philadelphia urbs B 2, 458; 

3,47; A 20,2. 
Philippi urbs À 14, 311. 
Philippio Ptolemaei Mennaei 

f. À 14, 126; B 1, 185. 
Philippus Alexandri p. À 11, 

304; 19, 95. 
Philippus Antiochi Grypi f. " 

' . 13, 369, 384, 381. 
Philippus Galilaeus B 3, 233. 
Philippus Herodis M. f. A 17, 

21, 80, 189, 219, 303, 318; 18, 
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28, 106, 137; D 1, 562, 602, 
668; 2, 83, 95, 167; 3, 512. 

Philippus Jacimi f. A 17, 30; 
B 2,421,556; V 46, 181, 401. 

Philippus Syriae curator A 12, 
860, 386. 

Philistaei v. Palaestini. 
Philistus C 1, 17. 
Philo Alexandrinus Α 18, 259. 
Philo senior C 1, 218. 
Philostephanus À 13, 341. 
Philostratus A 10, 228; C 1,144. 
Phineas Idumaeorum dux B 4, 

2835. 
Phineas sacri thesauri custos 

- B 6, 390. 
Phineeses Eleazari f. A. 4, 152; 

5, 104 et 119, 361; 8, 11. 
Phineeses Eli f. Α 5, 338, 354, 

360. 
Phison Ganges ἃ 1,38. 
Phoebus Agrippae legatus B 2, 

524. 
Phoenicia, Phoenices A 9,283; 

11, 317; 12,154; C 1,8,98, 
ΘΙ, 70, 135, 169. 

Phora fluv. Α 1, 39. 
Phraataces Α 18, 40. 
Phraates IV rex Parthorum 

Α 15,14; 18, 39. 
Phritiphas Aegyptius C 1, 289. 
Phruraei dies À 11, 295. 
Phryges A 1,126; 12, 147. 
Phullus ÀÁssyriorum rex À 9,232. 
Phutes Phutorum princeps ἃ 

1, 132. 
Phutus fluv. A 1, 133. 
Phylistinus Mestraimi f. A 1, 

136. 
Phyte regio Africae A 1, 133. 
Pilatus (Pontius) A 18,358qq.; 

B 2,169 sqq. 
Pisidae A 13,373; B 1,88. 
M. Piso A 14,59; cf. 231. 
Piso Germanicum veneno in- 

terficit Α 18, 54. 
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Piso Romae praefectus A 18, 
169, 235. 

Pistus Tiberiensis V 36,1806. 
Pitholaus A 14,84,93,120; B 

1, 162, 180. 
Placidus trib. mil. B 3,59, 110, 

144, 395; 4, 58. 
Platana vicus A 16,361; B 

1, 589. 
Plato C 2,168, 223, 256. 
Plinthine urbs B 4, 610. 
Polemon rex Ciliciae A 20,146. 
Polemon rex Ponti A 19,338. 
Pollia tribus A 14, 220. 
Pollio Pharisaeus A 15,3,370. 
Pollio Rom. Herodis M. ami- 

cus Α 16, 848. 
Pollux Claudii servus A 19, 13. 
Polybius Megalopolitanus A 

12, 135, 358; C 2, 84. 
Polyerates historicus C 1,221. 
Pompedius senator À 19,32. 
Pompejus Α 14, 34 sqq., 105; B 

1, 127 sqq., 141 sqq., 183 sqq. 
Q. Pomponius consul AÀ 19, 

263; B 2, 206. 
Ponti rex Polemon Α 19, 338. 
pontifices maximi Judaeorum 
Α 20,9294sqq.; cf. 3, 151, 
276; 5, 861; 10, 151; 15, 39; 
20, 16, 923; B 4, 147; 5,228; 
C 2, 193. 

Poplas Archelai amicus B 2, 14. 
Poppaea ἃ 20, 195, 252. 
Posidonius C 2, 79. 
Priseus centurio B 6, 175. 
Protagoras C 2,266. 
Psephina turris Hierosolymi- 

tana B 5,159, cf. 55, 147. 
Pseudalexander A 17, 824; B 

2, 101. 
Psothomphanecus À 2, 91. 
Ptolemaeus I Lagi A 12, 2; C 

1, 183; 2,317. 
Ptolemaeus II Philadelphus A 

12, 11; C 2,45; A 1,10. 

INDEX 

Ptolemaeus III Euergetes A 12, 
154; C 2,48. 

Ptolemaeus IV Philopator A 
12, 130, 154. 

Ptolemaeus V Epiphanes A 12, 
131, 158, 196. 

Ptolemaeus VI Philometor A 
12, 235, 243; 13, 69 sqq., 
80 sqq., 108 sqq.; € 2, 51. 

Ptolemaeus VII Physcon A 12, 
235; 13,267; C 2,53. 

Ptolemaeus VIII Lathyrus Α 
13, 285, 328, 86158αα.; B 1,86. 

Ptolemaeus XII Auletes A. 14, 
98; B 1,175. 

Ptolemaeus Agrippae regis pro- 
curator B 2,595; V 126. 

Ptolemaeus Dorymenis ἔς A 12, 
298. 

Ptolemaeus Galilaeae praef. 
A 14, 431; B 1, 314. 

Ptolemaeus Herodis procura- 
tor V 128; A 16, 191, 197; 
17, 195, 221, 228; B 1, 473, 
666; 2, 14. 

Ptolemaeus Jamblichi f. A 14, 
129; B 1, 188. 

Ptolemaeus Mennaei f. A 13, 
802, 14, 39, 126, 207; B 1, 
185. 

Ptolemaeus Nicolai Damasceni 
frater. A 17, 225; B 2,21. 

Ptolemaeus Rhodius Α 14,377; 
B 1,280. 

Ptolemaeus Simonis gener A 
13, 228, 935; B 1,54. 

Ptolemais (Ace A 9,284) urbs 
A. 13, 324, 350; cf. 12, 860: 
13, 35, 192; B 1, 249, 422; 2, 
192, 459; cf. 1, 116. 

Pudens Romanus B 6, 172. 
purificatio A 3, 270 sqq. 
putei bituminis A 1, 174. 
Puteoli (Dicaearchia) urbs A 

18, 249; 19,5; V 16. 
Pygmalion C 1, 125. 

! 
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pyramides ἃ 20,95. - 
Pythagoras C 1, 14,162; 2,168. 
Pythium A 16, 147; B 1, 424. 

iuri v. Ummidius. 
uintilia ἃ 19, 34. 

Quirina tribus ἃ 14, 145. 
Quirinius Α 17,355; 18, 1, 26; 

B 2, 117. 

Raazarus latronum dux A 8,204. 
Rabatha (Rabath Ammon, Phi- 

ladelphia) urbs A 7, 160, cf. 
6,35; 71,122; 8,399,417; 9, 
105. 

Rabezacus Thaumasius A11,54. 
C. Rabilius consul A 14, 241. 
Rachaba Hierichuntina A 5,8 

et 30. 
Rachela Labani f. A 1,285sqq., 

343. 
Rael Davidis frater A 6,161. . 
Raespha Sauli concubina A 

7, 93. 
Raipta castellum A 16, 288. 
Ragaba castellum A 13, 398. 
Ragavus Phaleci f. A 1,148. 
Ragmaei A 1, 135. - 
Hagmus Chusi f. A 1, 135. 
Raguel Esavi f. A 2,4. 
Raguel Moysis socer A 2,258; 

3, 66 sqq. 
Rametha v. Armatha et Ara- 

matha. 
Ramatho v. Armatha. 
Ramesses rex Aegypti C 1, 97, 

245, 992. 
Rampses rex Aegypti C 1,245. 
Raphanae urbs B 7,18, 97. 
Raphia urbs Α 13,357; 14,88; 
B 1, 87,166; 4, 662. 

Raphidin locus A 3, 33. 
Raphon urbs A 12,341. 
Rapsaces Assyriorum dux A 

10, 4. 
Ratholis rex Aegypti C 1, 96. 

Rathymus Cambysi Persarum 
regi a commentariis A 11, 22. 

Rebecca Bathuelis f. Α 1,153, 
242 sqq., 257 sqq. 

Reblatha urbs A 10, 135 et 150. 
Recemus Madianita A 4, 161. 
Regmus, Regmaei v. Ragmus, 

Ragmaei. 
Regulus v. Memmius, Aemilius. 
Renga urbs ἃ 6,325. ᾿ 
Ressa v. Thressa. 
Rhegini A 1, 126. 
Rhenus fluv. B 2,371. 
Rhinocorura ἃ 13,395; 14,374; 

B 1,277; 4,662. 
Riphataei Α 1, 126. 
Riphates Gomari f. A 1, 126. 
Rhoa rupes A 5,166. 
Rhodus insula A 14,377; B 1, 

280, 424. 
Robees Madianitarum rex ἃ 

4, 161. 
Roboamus Solomonis f. A 7, 

190; 8, 212 sqq., 246 sqq. 
Romae statua A 15, 339; B 1, 

414. 
Romani B 2,345 8qq.; 3,708q4., 

93 sqq., 102 sqq.; C 1, 66. 
Romelias pater Phaceae regis 
A 9, 234. 

Hooboth puteus A 1,262. 
Ros Benjaminis f. A 2,180. 
Roxane Herodis M. f. A 17, 

32; B 1,563. 
Rubelus A 1,304; 2,178; Ru- 

beli tribus À 4,166. 
Rubrius Gallus B 7, 92. 
Rubrum mare A 1, 39, 221; 

2, 825—346. 
Rufus (Annius) A 18, 32. 
Rufus Judaeorum dux 4A 17, 

266, 294; B 2,52, 74. 
Rufus miles B 7, 199. 
Ruma Nachorae concubina ἃ 

1, 153. 
Ruma vicus B 3, 233. 
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Rutha A 5,319 sqq. 
Rydda urbs A 14, 18. 

Saab vicus B 8, 229. 
Saba urbs A 2, 249. 
Sabacathas A 1,185. 
Sabacatheni A 1, 135. 
Sabaei A 1,135. 
Sabaeus A 7,278 sqq. 
Sabas Chusi f. A 1, 134. 
Sabas Regmi f. A 1, 135. 
Sabathanes Sui f. A 1, 238. 
Sabathas A 1,1365. 
Sabatheni A 1, 135. 
Sabathes A 7, 290. 
Sabatina tribus A 14, 229, 239. 
Sabbaeus Samarita A 13, 75. 
Sabbaticus fluv. B 7,97. 
Sabbatum A 1,33; 3,237; 13, 

252; B 1,146; V 161; C 2,26. 
Sabbion A 15,47. 
Sabecus Syrorum dux A 7,127. 
Sabeus Juctae f. Α 1, 147. 
Sabinus Cai Caesaris satelles 
A 19, 261. 

Sabinus Syriae procurator A 
17, 221, 252; B 2, 16, 45, 74. 

Sabinus Syrus B 6,54. 
"Sabinus trib. mil. A 19, 46, 

110, 261, 273. 
Sabinus Vespasiani frater B 

4, 641. 
Sabuchades eunuchus A 11. 

260. 
Sacae Α 18,100; 20,91. 
saccharum planta A 3,172. 
sacerdotes Judaeorum ἃ 8, 

151sqq.; 4,69; 7,363; 20, 
180, 205; B 5,228 sqq.; C 1, 
30; 2,104, 141. 

sacrificia A 3,224; C 2, 196. 
sacrosanctum templi Hieroso- 
lymitani B 5, 207 sqq. 

Sadducaei A 18,171,293; 18, 
16; 20,199; B 2,164. 

Saddueus Pharisaeus ἃ 18,4. 

INDEX 

Sadoeus pontifex maximus .À 
7, 56, 110, 200, 222, 260; 8, 
16; cf. 10, 152. 

: Sadraces Samarita Α 11, 118. 
Saira urbs A 1,336; cf. 2, 6. 
Saites nomus C 1, 18. 
Salampsio Herodis M. filia A 

18, 130; cf. 17, 22; ejusliberi 
A 18, 131. 

Salamon v. Solomon. 
Salas Arphaxadis f. A 1, 146. 
Salas Judae f. A 2,178. 
Salathiel A 11, 73. 
Salatis C 1, T. 
Salephus A 1,147. 
Salis oppidum B 3, 20. 
Sallumus maritus Oldae A 

10, 59. 
Sallumus pontifex maximus 

A. 10, 153. 
Salmana Madianita A 5, 228. 
Salmanasares A 9, 259, 217 sqq. 
Salome v. Alexandra. 
Salome Herodis M. filia ex 

Elpide A 17,21; B 1, 563. 
Salome Herodis filia ex Hero- 

diade Α 18,136. : 

Salome Herodis M. soror Α 14, 
121; 10,9818q09.; 16,8, (ty, GU 
201 80q., 213 sqq.; 17, 10, 38, 
137, 175, 189 sqq., 321; 18, 
31; B 1, 181, 534 sqq.; 566, 
641, 659, 666; 2,20, 98, 167. 

Samacho Izatae uxor A 20, 23. 
Samaea urbs B 1,63; cf. A 8,246. 
Samaeas vates A 8, 250. 
Samalus A 6, 161. 
Samaraeus À 1,139. 
Samaria regio B 3,48; A 9, 

288; 11, 94, 340; 12, 154, 
257; 17,319; 18, 85sqq.; 20, 
118; B 2, 96,237; 3,307; A 
13, 74. 

Samaria urbs Α 8,312, 364; 
9, 62; 13, 280; 14, 75, 88; 15 
217,296; B 1, 166, 396. 
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Samaronis Isacharis f. A 2,178. 
Samas Davidis frater A 7,178. 
Sambabas praef. Samariae A 

11, 118. 
Sameas Pharisaeus A 14,172; 
15, 3, 370. 

Samega urbs A 9,255; cf. Sa- 
maea. 

Sameni ἃ 13,371. 
Samos insula A 106, 23; B 1, 

425. : 
Samosata metropolis Comma- 

genae B 1, 321; 7, 224; A14, 
439. 

Sampho vicus A 17,290; B 
2. 10. 

Sampsigeramus Emesorum rex 
A 18, 135; 19, 338. 

Samson Manochae f. A 5,285— 
311. 

Samuel Alcanae A ὅ, 841 5αα.: 
6, 19 sqq. 

Sanaballetes Chutaeus Α 11, 
302, 310, 325, 342. 

Sanagarus Anathi f. A 5,197. 
sanctum sanctorum ἃ 8. 

122 sqq.; B 5,219. 
i: scriba Josiae regis A 

-10, 55. 
Saphas locus A 11,329. 
Saphata vallis A 8, 293. 
Saphatas Galilaeae praefectus 

À 8,37. 
Saphatias Davidis f. A 7,21. 
Saphatus pater Elissaei A 8,353. 
Saphonia Gadis f. A 2, 182. 
Sapphora v. Sepphora. 
Sappinas (Sappinius) Herodis 

M. amicus À 16,257; B 1,280. 
Sara Aseri f. A 2,183. 
Sara urbs A 6, 249. 
Sarabarzanes Persa A 11,89. 
-Saradus Zabulonis f. A 2,179. 
Saraim urbs A 8,246. 
Saramalla (Samaralla) Syrus 

A 14,345; 15,19; B 1,259. 
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Sarasa urbs ἃ 5,8317. 
Sarasarus Senacheribi f. À 10, 

23. 
Sardes urbs A 14, 235, 259; 16, 

111. 
Sareas dux Judaeorum ἃ 10,160. 
Sareas pontifex maximus Α 10, 

150. 
Sarephtha urbs A 8, 320. 
Sariphaeus Judae legum inter- 

pretis pater Α 17,149; B 
1, 648. 

Sarmatae B 7, 90. 
Sarra Abrami uxor A 1,151, 

161 sqq., 213, 237; cf. B 5,379. 
Saruia Davidis soror Α 6,311. 
Saturninus Syriae praef. A 16, 

344, 367; 17, 7, 24, 89; B 
1, 538, 544. ! 

Saturninus Tiberii amicus A 
18, 83. 

Saturninus (Cn. Sentius) A 19, 
166. 

Saulus Agrippae regis cogna- 
tus A 20,214; B 2, 418, 556. 

Saulus Cisi f. A 6, 45 — 318. 
Saulus Scythopolitanus B 2,469. 
Saulus Symeonis f. A 2,178. 
Scala. Tyriorum mons À 13,146; 

B 2, 188. 
Seaurus ἃ Pompejo in Syriam 

mittitur inde in Judaeam 
profectus Aristobulo opitu- 
latur contra Hyrcanum A 
14, 29, 79 sq.; B 1,128, 159. 

scenae locus A 1,337. 
Scenopegia festum A 3, 244; 

4, 209; 8,193. 
Seipio Alexandrum occidit A 

14, 125; B 1,185. 
Seopas Ptolemaei Epiphanis 

dux A 12,135. 
Scopus locus B 2,528, 542; 

5, 67. 
scriptores ab Josepho laudati 

v. auctores. 
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Scythae (Magogae) A 1,123; 
C 2,269 , 269. 

Scythopolis urbs A 5,83; 12, 
182, 349; 13,280, 355, 396; 
14, 49,75; B 1,65,1066; 2,466; 
3, 37, 446; V 349. 

Sebaste urbs Palaest. À 15,296; 
17, 320; 19, 356; B 1, 403; 
3.97,460. - 

Sebastenorum turma A 19,356; 
20, 122; B 2, 236. 

Sebaste insula Α 16,131; B 
1, 456. 

Sebastus Caesareae urbis por- 
tus A 17, 87; B 1,613. 

Sebee urbs A 5,270. 
Sebonitis (Essebonitis) regio 
B 2, 458. 

Secela, Secella v. Sicella. 
Sedecias vates A 8, 206. 
Sedezias Joachimi patruus A 

10, 103—153; B 5, 391. 
Sedraches cf. Ananias. 
Sejanus Α 18, 181. 
Selamin vicus B 2,573; V 188. 
Selene Syriae regina A 13, 419. 
Seleucia urbs Babyloniae A 

18, 372. 
Seleucia urbs Gaulanitidis B 

2.574; 4,9; A 18,393; V 187. 
Seleucia urbs Syriae ἃ 13, 223. 
Seleucus I Nicator A 12, 2,119; 

18, 372; C 2, 89. 
Seleucus IV Philopator A 12, 

293 sqq.; M 4. 
Seleucus VI Epiphanes A 13, 

366. 
Sella Samechi uxor ἃ 1, 63. 
Sellimus Nephthalis f. A 2,181. 
Sellumus Israelitarum rex ἃ 

9, 229. 
Semaron mons À 8,274. 
Semareon urbs A 8,312; cf. 

Samaria. 
Semarus Α 8, 3512. 
Semas Noei f. À 1,109, 143. 

! Semechonitis 

INDEX 

(Samachonitis) 
lacus B 3,515; 4,3. 

Semegarus Babyloniorum dux 
A 10, 135. 

Semei Gerae f. A 7, 207, 263; 
8, 17. 

Semeis praef. tribus Benjam. 
A 8, 87. 

Semelius scriba Cambysis A 
11, 22. | 

C. Sempronius A 13, 260. 
Senabares Sodomitarum rex 
Α 1, 171. 

Senachoribus Assyriorum rex 
Α 10, 1 sqq. 

Sennaar campus Α 1,110, 119. 
Sennabris locus B 3, 447. 
Seph castellum B 2, 573. 
Sepphoris (Sapphora, Sem- 

phora, Samphora) urbs A 
14, 91, 414; 17,289; 18,27; 
B 1,170, 304; 2, 68, 574; 
V 346. 

Sepphoritae B 3,30, 59; V 80, 
104, 123, 373, 394. 

septuaginta interpretes Α 12, 
40 sqq., 94 sqq., 110 sqq. 

Serebaeus Judaeorum dux. A 
11, 13. 

Sergia tribus A 14,220. 
Seron Antiochi Epiphanis dux 
Α 12,288. 

Serritae Palaestinis finitimi A 
6, 323. 

Sertorius miles B 6, 188. 
Serugus Ragavi f. A 1, 148. 
servi non testes ἃ 4,219. 
Servianus B 1, 171. 
P. Servilius Galba proconsul 
Α 14, 244. 

Servilius Gabinii legatus A 
14, 92. 

Sesostris C 2, 132. 
Sethon C 1, 231. 
Sethosis C 1, 101. 
Sethus Adami f. A 1,68. 
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Sextus Caesar Α 14,160, 170, 
268; B 1, 205, 211, 216. 

Sibas Sauli libertus A 7,115, 
205. 

Sicarii A 20,186, 204; B 2,254; 
4, 398 sqq. 

Sicella (Secella, Secela) vicus 
Α 6,322, 856; cf. 861; 7, 
1 sqq. 

Sichemes Sicimita A 1, 338. 
Sicho Moabitidis rex A 4, 93. 
Sicima urbs Α 5,69,91,239, 

243; B 4,449; A 6,140; 8,225; 
11, 340; 12, 258; cf. A 4, 305; 
5,69; 13,255; B 1,92. 

Siclus nummus. Α 3,194. 
Sidon urbs A 1,138; 9,285; 

11,317; 14,190, 203, 323,333; 
18,153; B 1,249, 422; 2, 479. 

Sidonius Chanaani f. A 1,138. 
Sidonius vieus B 2,574; V 187. 
Silanus Syriae praef. A 18,52. 
Silas Agrippae M. amicus A 

18, 204; 19, 317, 353. 
Silas Babylonius B 2,520; 3,11. 
Silas Lysiadis tyrannus A 
14 , 40. 

Silas Tiberiadis praef. V 89. 
Silbonitis regio B 3,47 (2, 468). 
Silo Romanorum dux A 14,393, 

406 sqq.; B 1, 289, 297, 309. 
Silo urbs A 5,170,150; cf. 5,343, 

357; 8,206, 267. 
Siloa fons B 2, 340; 5,140,145, 

252, 505. 
Silva Libani A 8, 177. 
Simon Ananiae f. B 2, 418. 
Simon Ari f. B 5,250; 6, 92, 

148. 
Simon Boethi f. pontifex fit; 

ejus filiam Herodes M. uxo- 
rem ducit A 15, 320 ponti- 

: ficatu privatur A 17, 18. 
Simon Camithi f. A 18, 34. 
Simon Cantheras Α 19, 297, 318; 

20, 16. 
lIossrHvus. VI. 
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Simon Cathlae f. B 4,235, 211; 
5, 248; 6, 148. 

Simon Cyprius Α 20, 142. 
Simon Dosithei f. A' 13, 260. 
Simon Essaeus A 17, 346; B 

2, 113. 
Simon Ezronis f. B 5, 6. 
Simon Gabarenorum princeps 
V 124. 

Simon Giorae f. B 2, 521, 590; 
4, 5083 8qq.; 5,11, 248 sqq., 
266 sqq., 473, 527 sqq.; 6,326, 
371; 1, 25, 154, 265. 

Simon Gischalenus V 190. 
Simon Herodis M. servus A 

17,273; B 2, 57. 
Simon Hierosolymitanus A 19, 

332. à 
Simon Jonathae f. V 195,324; 
B 2, 628. 

Simon Josephi satelles V 137. 
Simon Josiae f. B 6, 148. 
Simon Judae Galilaei f. A 20, 

102. 
Simon Justus pontifex max. 
Α 12, 43. 

Simon Matthes A 12, 266, 283; 
cf. B 1,49, 332; 13, 22, 91 sqq. 
— 999. 

Simon Psellus Josephi atavus 
V 8. 

Simon Scythopolitanus B 2,469. 
Simon Simonis Justi nepos, 

pontifex maximus A 12,225. 
Simonias vieus V 115. 
Simonides Flavii Josephi f. V 

427. 
Sina mons A 2,264; 3,62, 15. 
Sinaeus Chanaahi f. A 1,139. 
Sinope urbs A 16,21. 
Siphar Ammanitidis dynasta 
A 7, 230. 

Sirias regio A 1, 71. 
Sisa Davidis scriba A 7,110. 
Sisares Chananaeorum dux A 

5, 204 8qq. 
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grows: Gabinii legatus A 14, 
; B 1,171. 

Sisinbs Syriae et Phoeniciae 
praef. A 11, 89. 

Sitenna puteus Α 1, 262. 
Soa Aegypti rex A 9, 277. 
Soarus Symeonis f. Α 2,178. 
Sobas in Damascenorum terra 

A 1, 178. 
Sobacchis Chettaeus A 7,301. 
Sobnaeus ad Assyrios legatus 

A 10, 5. 
Socho vicus α 8,246; 6.110. 
Socrates C 2,135, 263. 
Sodoma urbs A 1,194 sqq.; cf. 

1,170. 
Sodomitarum quinque civitates 
Α 1, 171.194. 

Sodomitiea regio B 4, 476 sqq. 
Soémus Arabs A 17, 54; B 

1,514. 
Soémus Emesenus A 20,158; 

V 52; B 2,501; 3,68; 7,227. 
Soémus Ituraeus À 15, 185, 205, 

221. 
Sogane urbs Gaulanitidis su- 

perioris B 2, 574; 4, 4; V 
187. 

Sogane vicus V 265. 
Solomon A 7, 70, 158, 392; 

8, 1 8qq. 
Solon C 2, 154. 
Solyma v. Hierosolyma. 
Solymi montes C 1,173. 
Solymus A 12,186. 
Somorron B 4, 454. 
Sophaces pop. Africae A 1,241. 
Sopharus αὶ 2,5. 
Sophas B 4, 141. 
Sophene regio Α 7,99; 8,204. 
Sophira regio Α 8, 164. 
Sophon A 1,241. 
Sophonias A 10, 149. 
Sosibius Tarentinus A 12, 18. 
Sosipater A 14,248. 
Sosius Α 14,447, 469; B 1, 
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327 sqq., 351 sqq.; 5, 398; 
6, 436. 

Spartani A 13,164 sqq.; C 2, 
225. 

Spasinae Charax urbs À 1,146; 
20, 22, 34. 

Spinarum vallis B 5, 51. 
Stellatina tribus A 14, 220. 
Stephanus Caesaris servus A 

20,113; B 2, 228. 
Stoecheus Agrippae M. libertus 
A 18, 204. 

Stoici philosophi C 2, 168. 
stola pontificalis A 18,90; 20,6. 
Strabo A 13,286,319,347; 14,35, 

68, 111 sqq., 138; 15, 9. 
Stratonis turris Α 15, 293; 13, 

324; 14, 76; 15,917; cf. 13, 
312; B 1,77. 

Strato Beroeae tyrannus A 
13, 384. 

Strato ad Romanos legatus A 
14, 248. 

Stratonice C 1, 206. 
Struthia piscina B 5, 468. 
Suba Ammanitis A 1, 121. 
Sudeas pontifex A 10, 153. 
Sumis Gadis f. A 9.182. 
Suna urbs Α 6,327. 
Sures Madianita A 4, 141, 161. 
Suris Abrami f. A 1, 238. 
Susa Davidis scriba A 7,110. 
Susa Persiae metropolis Α 10, 

269; 11,187, 204, 298. 
Susacus À 7,105; 8,210, 254. 
Suus Abrami f. A 1,238. 
Sycaminus oppidum A 13,332. 
Sychemes v. Sichemes. 
Syene urbs B 4, 608. 
Sylla Agrippae jun. dux V 

398 sqq. 
Syllaeus Arabs A 16, 220, 275, 

344 sqq.; 17, 54; B 1, 487, 
514. 

Symeon Gamalielis f. B 4,159; 
V 190. 
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Symeon Jacobi f. A 1,304, 339; 
2. 109, 178; 5, 82. 

Symoborus Α 1, 171. 
synedria quinque in Judaea 
A 14, 91; B 1,170. 

Syria, Syri Α 1,144; 8,363 sqq.; 
9, 60 sqq., 105 sqq., 159, 170, 
184 sqq., 246, 252; 10, 84; cf. 
C 1,137; A 11,317; 12,1 sqq., 
119 sqq., 154, 223 sqq., 382, 
389; 13,35 sqq., 116, 135 sqq., 
218, 251, 267 sqq., 365, 419; 
14, 29, 119; alibi; C 1, 170. 

Syrtes B 2, 381. 
Syrus rex Mesopotamiae A 

7, 121. 

Tabaeus A 1, 153. 
tabernaculum à Moyse ex- 

structum Α 3, 102 sqq. 
tabernaculorum festum v. Sce- 

nopegia. 
Tanais fluv. B 7, 244. 
Tangana praef. Samariae A 

11, 118. 
Tanis urbs B 4, 660. 
Tarentum urbs À 17,85. 
Tarichaeae urbs V 132, 157; 

B 2,513,599; 3,485 sqq., 532; 
A 14, 120; 20, 159. 

Tarsus metropolis Syriae ἃ 
1,127; cf. 9, 208; B 7,238. 

Taurus mons A 11,314; B 2,366. 
Tavaus Nachorae f. A 1,153. 
Telithon urbs A 18, 397. 
templum in monte Garizin A 

11, 324; 12, 59; 13,255. 
templum Heliopolitanum A 13, 

62 sqq. 
templum Hierosolymitanum A 

4. 200; 10,144; 11,19 sqq., 
106; 14,72; 15, 380 sqq.; 17, 
255; 20,219; B 1,152; 2,535; 
5,1,101; 6,149—266; C 1,108, 
132, 154, 198; 2,12, 91. 

Tephthaeus Galilaeus B 5, 474. 
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Terentina tribus A 14,220,229, 
238. 

Terentius Rufus B 7,31. 
Tero (Tiro) miles A 16, 375, 

388; B 1,544 sqq., 550 sqq. 
Tethmosis C 1, 231. 
Thabnaeus v. Thamnaeus. 
Thadalus Assyrius Α 1,173. 
Thadamora urbs A 8,154. 
Thaenus rex Amathae A 7,108. 
Thales C 1, 14. 
Thallus Tiberii libertus A 18, 

167. 
Thamara Abesalomi f. A 7,243. 
Thamara Davidis f. A 7,70,162. 
Thammna urbs A 5,119, 286; 

14, 975; B 2, 5675 3, 55; 4, 
444. 

Thamnaeus A 8,311. 
Thamnata urbs Α 13,165. 
Thannus A 7,46. 
Thaphine A 8$, 201. 
Thapsa urbs À 9,230. 
Tharabasa urbs Α 14,18. 
Tharata Assyrius dux A 10,4. 
Tharbis Aethiopis f. A 2,251. 
Tharrus Α 1,148. 
Tharsa urbs A 8,299; 9,229. 
Tharsices rex Aethiopiae ἃ 

10, 17. 
Tharsus Cilicia A 1, 127. 
Tharsus Jovani f. Α 1,127. 
Thaumastus Gai servus ἃ 18, 

192. 
Thebae urbs Aegypti B 7, 416. 
Thebae urbs Palaestinae A 

5, 251; 1,142. 
Thebani paederastiae dediti 

C 2,213. 
Thecoa urbs ἃ 8,246; 9,12; 

B 4,518; V 420. 
Theglaphalassar Assyrius A 

9, 235, 252. 
Thella vicus B 3, 40. 
Themanus Eliphacae f. A 2, 5. 
Themanus Ismaelis f. A 1, 220. 
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Theodectes poeta tragicus A 
12, 113. 

Theodestes Persa À 11,207,249. 
Theodorus Zenonis f. Α 13,356, 

374; B 1, 86 sqq. 
Theodosius Samarita A 13,75. 
Theodosius Suniensis À 14,152. 
Theophilus C 1, 216. 
Theophilus Anani f. Α 18,123; 

19, 291. 
Theophilus Matthiae pater A 

17, 18. 
Theophrastus C 1, 166. 
Theopompus historicus A 12, 

119; C 1, 221. 
'T'hermodon fluv. C 1.170. 
Thermus legatus C 2,50. 
Thermusa A 18, 40. 
Therbona urbs A 8, 319. 
Theudas A 20, 98. 
Theudion A 17,70; B 1,553,592. 
Thiras Japhetae f. A 1, 125. 
Thiras Thraces A 1,125. 
Thisri mensis A 8, 100. 
Thmasis rex Aegypti C 1, 96. 
Thmuis urbs B 4, 659. 
Thobeli, Iberi A 1, 124. 
Thobelus Japhethae f. A 1,124. 

: Thobelus Lamechi f. A 1, 64. 
Tholomaeus Gessirorum rex 
A 1,21. 

Tholomaeus latronum dux A 
20, 5. 

Thraces A 1,126; 17,198; B 
1, 672; 2, 368. 

Thraeiae emporia A 9, 17. 
Thressa (Ressa, Resa) castel- 

lum Α 14, 361, 400; B 1, 2606, 
294. 

Thucydides C 1,18, 66. 
Thulas Isacharis f. A 2, 178. 
Thummosis rex Aegypti C 1,88. 
Thygrammaei Phryges A 1, 126. 
Thygrammes Gomari f. A1, 126. 
Tiberias urbs A 18, 38; 20, 159; 

B 2,168, 573,614 sqq.; 3, 445; 

INDEX 

V 42, 64, 89, 155, 272 , 341, 
381, 391. 

Tiberius Alexander A 20,100; 
B 2,220, 487; 4,616; 5, 45, 
206, 510; 6,237. 

Tiberius Caesar A 18,37 sqq.— 
224; B 2,108. 

Tiberius Gemellus, Tiberii Cae- 
saris nepos A 18,166, 206 sqq. 

Tigellinus B 4, 493. 
Tigranes Alexandri Herodis 

filii f. A 18,139. 
Tigranes Alexandri Herodis M. 

nepotis f. A 18, 140. 
Tigranes rex Armeniae A 13, 

4921; B 1,116. 
Tigranes Parthus a Romanis in . 

regno collocatur A 183,419; 
15,104; B 1,116. 

Tigris fluv. Α 1,39. 
Timaeus (Timaus) rex Aegypti 

1,75. 
Timaeus historieus C 1,16, 221. 
Timagenes historicus C 2,84; 
A 13, 319, 344. 

Timidius A 19, 33. 
Timius Cyprius A 18, 131. 
Timotheus Ammanitarum dux 

A. 12, 339. 
Tirathana vicus A 18, 86. 
Tiridates rex Armeniae B 7, 

249. 
Titanum vallis prope Hiero- 

solyma ἃ 7, 11. 
Titius Syriae praef. A 16, 270. 
Titus Frugi B 7, 236. 
Titus Vespasiani f. B 3,1 sqq.— 

7,191; A 12,122; V 422; 
C 1, 48. 

Tityi A 8, 146. 
Tobiae filii A 12, 239, cf. 160 

cf. B 1,81. 
Tochoa urbs A 18, 165. 
toparchiae Judaeae B 3,51 sqq. 
Trachonitis regio Α 15,343 sqq.; 

B 1,400; A 16,130, 276, 292; 
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INDEX 

17, 23 sqq., 188; cf. 17, 319; 
B 2, 95. 

Trajanus legionis praef B 3, 
289, 485. 

Tralles urbs A 14, 245. 
Trebelhus Maximus 
Α 19, 185. 

senator 

Tripolis urbs A 12,389; 13,279; 
B 1,422. 

Tripolitici auctor C 1,221. 
Troglodytica terra A 1,239. 
Tryphon v. Diodotus. 
Tryphon Herodis M. tonsor A 

16, 887 54ᾳ.; B 1, 547. . 
Tryphon Ptolemaei 

joculator A 12,212. 
"Tusculanum villa A 18, 179. 
Typhonis urbs C 1, 237. 
'Tyrannius Priscus B 2,531. 
Tyrannus Herodis satelles A 

16, 314. 
Tyropoeorum vallis B 5, 140. 
Tyrrheni C 2, 40. 
Tyrus castellum A 12, 233. 
Tyrus, Tyri C 1, 70, 107, 117, 

156,169 sqq.; Α 9,283; 11, 
317; 14, 297, 313, 333; B 1, 
238,249, 492. 2, 411. V 44, 
401. 

Epiph. 

Ulatha regio A 15, 360. 
Ulus A 1,145. 
Ummidius Quadratus A 20,125; 

B 2, 239. 
Ure Chaldaeorum urbs A 1,151. 
Ures Madianita A 4,161. 
Ures tribus  Ephraimiticae 

praef. A 8, 85. 
Urias Beersabes maritus A 7, 

131 $qq. 
Urias pontifex maximus A 10, 

153. 
Urus A 3,105. 
Usis A 2,182. 
Usus Α 1, 145. 
Uxus A 1,153. 
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Yalatha locus A 17, 24. 
Valens Vitellii dux B 4, 547. 
Valerianus decurio B 3, 448. 
L. Valerius praetor ἃ 14,145. 
Valerius Asiaticus A 19,102, 

159, 252. 
Valerius Gratus A 18,33. 
Vallis gratiarum Α 9, 15. 
Varro Syriae praef. B 1,398; 

A 15, 345, 
Varus (Quintilius) A 17, 89, 222, 

252, 2993; B 1,617; 2,18, 
69 sqq. 

Vaste Arta-:erxes I uxor A 11, 
194. 

Vatinius senator A 19,91. 
Ventidius A 14,392, 434; B 

1, 291, 817. 
Veranius senator Α 19,234. 
Vespasianus B 8 et 4 et 7; V 

342, 423; C 1,48. 
Veturia tribus Α 14, 229, 238. 
Vienna urbs A 17,344; B 2,111. 
Vindex B 4, 440. 
Vinucianus Annius Α 19,18 sqq., 

252. 
Vitellius A 15, 407; 18, 90 sqq. 
Imp. Vitellius B 4, 495, 546, 

586, 633, 647. 
Vitellius B 7, 80. 
Vitellius Proculus A 19, 307. 
Vologeses Parthus A 20,74 sqq.; 

B 7,105, 249. 
Volumnius Syriae praef. A 16, 

280, 332, 354, 369; B 1, 535, 
542. 

Vonones Parthus A 18,46. 

Xaloth vicus B 8, 39. 
Xerxes A 11,120,159; B 2,358. 
xylophoria B 2, 425. 
xystus Hierosolymorum B 5, 

144; 6, 191, 325. 

Zabadias A 9, 6. 
Zabelus Arabs A 13, 118. 
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Zabidus Idumaeus C 2,112. 
Zabuda A 10,83. 
Zabulon Α 1,308; 2,179. Za- 

bulonis tribus A 5, 84. 
Zabulon urbs B 2,503. 
Zacharis Α 9, 247. 
Zacharias Baruchi f. B 4, 335. 
Zacharias Hieroboami f. A 9, 

215, 228. 
Zacharias Joadi f. A 9,169. 
Zacharias Phaleci f. B 4,225. 
Zacharias vates A 11,906,106. 
Zaleucus C 2,154. 
Zamares A 8,309. 
Zamaris A 17,24, 29. 
Zambranes A 1,238. 
Zambrias A 4,141. 
Zara urbs Α 13,397. 
Zaraeus Aethiops A 8, 292 sqq. 
Zaras À 2,181. 
Zaraza ἃ 11,2465. 
Zebes Madianita A 5, 228. 
Zebulus A 5, 243. 

INDEX 

Zebus Madiamita A 5,297. 
Zelotae B 4: 5; 7,2583 sqq. 
Zelpha Liae ancilla A 1, 303. 
Zeno philosophus C 2, 135. 
Zeno tyrannus A 12,235; B 

1, 60: | 
Zenodorus (Zeno B 2,95) A 15, 

344; cf. B 2, 399; A 17,319. 
Zephyrium promontorium B 

1, 4506. 
Zeugma urbs B 7, 105. 
Zeuxis Antiochi M. amicus A 

12, 147. 
Zipha urbs A 8,246. 
Ziphene A 6, 275. 
Zizus Α 18, 384. 
Zoara urbs B 4,482; cf. A 1, 

204; 14, 18. | 
Zodmiel A 11,79. 
Zoilus tyrannus Α 13, 329, 334. 
Zoor v. Zoara. 
Zopyrion historicus C 1,216. 
Zorobabelus A 11,57, 64, 92, 95. 
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Bibliotheea seriptorum 
Graeeorum ef Romanorum Teubneriana. 

Als Fortsetzung der Sammlung 
sind zunüchst in Aussicht genommen: 

Seriptores saeri et profani, auspiciis et munificentia Serenissi- 
morum Nutritorum almae matris lenensis ediderunt seminarii 
philologorum Ienensis magistri et qui olim sodales fuere. 

Aesehinis orationes ed. Fr. Blass. 
Apulei Metamorphoseon 11, ed. de Vliet. 
Aristophanis comoediae. Ed. II. 
Aristotelis meteorologica — de mundo lib. ed. A, Goldbacher. 
—— historia animalium — de animalium partibus, generatione, 

ingressu, motu et spiritu edd. L. Dittmeyer et G. Littig. 
—— Organon. 
Babrii fabulae ed. O. Crusius. 
Boetii philosophiae eonsol. libri V ed. Peiper. Ed.II. 
Chorieii Gazaei orationes rec. Foerster. 
Clementis Alexandrini excerpta ex Theodoto ed. P. Ruben. 
Constantini excerpta. 
Dionis Chrysostomi orationes ed. A. Sonny. 
Epistolographi Graeci. 
Erotici seriptores ed. A. Eberhard. 
Flori epitomae ed. O. Rossbach. 
Frontini de aquae duct. urbis Romae 11]. II ed. Gundermann. 
Galeni institutio logica ed. K. Kalbfleisch. 
Gemini elementa astronomiae rec. Manitiüs. 
Georgius Acropolites ed. A. Heisenberg. 
Germanici Aratea ed. Breyssig. 
Homeri Ilias ed. À. Lud wich. 
Hippiatriea ed. E. Oder. 
Iamblichi de vita Pythagorica liber ed. E. Rohde. 
Ioannis Seylitzae historiarum compendium ed. H. Seger. 
Iurisprudentiae antehadrianae reliquiae ed. F. P. Bremer, 
Isaei orationes ed. Fr. Blass. 
Libanii opera ed. R. Foerster. 
Lycurgus ed. Fr. Blass. 
Lysiae orationes ed. Fr. Blass. 

anilii astronomicon 1l. V ed. M. Bechert. 
Metriei seriptores Graeci. 
Nemesius ed. K. J. Burkhard. 
Nieephorus Blemmides ed. A. Heisenberg. 
.Oppiani Halieutica ed. R. Vári. 
Palladius ed. J. G. Sehmitt. 
Pausaniae descriptio Graeciae ed. Spiro. 
Philo Iudaeus ed. F. Hanssen. 
Philoponus de aetern. mundi ed. Rabe. 
Platonis opera ed. O. Immisch. . 
Plutarehi vitae parallelae. Ed. II. 
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Procopii opera rec. J. Haury. 
Ptolemaei opera omnia edd. Boll, Heiberg, Berger, alii. 
Quintiliani instit. orat. libri XII ed. F. Becher. 
Senecae, L. Annaei, tragoediae edd. Peiperet Richter. Ed.II. 
——— quaestiones naturales ed. G'ercke. 
Statii silvae ed. Krohn. 
Stobaei florilegium et eclogae. 
Sulpieius Severus ed. I. Fuertner. 
Symmachus ed. W. Kroll. 
Synonyma Ciceronis ed. J. W. Beck. 
Terenti comoediae ed. A. Fleckeisen. Ed. II. 
Themistii orationes ed. H. Schenkl. 
Theophrasti characteres ed. H an o w. 
— — de rebus naturalibus scripta ed. Stadler. 
Euren de bello Peloponn. libri VIII ed. A. Schoene. 
Tryphiodorus et Colluthus ed. Weinberger. 
Varro de lingua Latina edd. Goetz et Schoell. 

Kritische und kommentierte Ausgaben. 
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Apollonius' von Kitium illustrierter Kommentar zu der Hippo- 
krateischen Schrift περὲ ἄρϑρων. Herausgegeben von 
Hermann Sehóme. Mit31 Taf.i. Lichtdruck. 4. [U. d. Pr.] 

Catonis de agri cult. L, Varronis rer. rust. ll. III rec. H. Keil. 
Vol.II Fasc.l. Commentarius in Catonem. gr.8. mn. δέ 6.— 

Commentarii notarum Tironian. ed. Schmitz. Folio. m. Jf 40.— 
Corpus glossariorum Latinorum ed. G. Goetz. Vol V. Plaeidi 

liber glossarum, glossaria reliqua. gr.8. m. K 22.— 
Grammatici Graeci. Pars IV. Vol II. Choeroboseus, Sophronius 

ed. Hilgard. Lex.-8. n. J/ 92.— 
Incerti auctoris de rat. dic. ad C. Herennium libri IV (Ciceronis δᾶ 

Herennium libri VI) ed. Fr. Marx. gr.8. n. JK 14.— 
Leges Graeeorum sacrae e titulis eolleetae. edd. et expll. I. de 

Prott, L. Ziehen. Fasc. I. Fasti sacri ed. de Prott. 
gr. 8. n. (. 2.80. 

Lykophron's Alexandra, herausg., übersetzt τι. erklürt von C. v. 
Holzinger. gr.8. n. VK 15.— 

Plauti, T. Maeci, comoediae rec. Fr. Ritschl "T. IV. Fasc. V. 
Cistellaria rec. F r. Schoell, fragmenta rec. G. Goetz. gr. 8. 
n. /f. 5.60. Sp" Hiermit vollstándig geworden. 

Vergili Maronis, P., opera iterum rec. O. Ribbeck. 4voll. gr. 8. 
Vol. I. Buc. et Georg. n. Jf. D.— | VoLIIIL Aen.VII—XII.n. “41.390. 
— II. Aen. I—VI. n. J£ 1.20.| — IV. App. Verg. n. Jf 3.— 

Unter der Presse und inVorbereitung befinden sich: 

Die Homerische Batraehomaechia nebst Scholien und Paraphrase, 
herausg. von A. Lud wich. 

Lucili saturarum reliquiae recensuit, enarravit Fr. Marx. 
Pindari carmina prolegg. et comm. instr. ed. W. Christ. 
Poetae lyriei Graeci rec. Th. Bergk. Ed. V. 

Vol. I. Pindari carmina continens cur. O. Schroeder. 
— ΤΙ. Poetas elegiacos et iambographos continens cur. 

O. Crusius. 
Servii inVergilii earmina commentarii recc. G. ThiloetH.Hagen 

Vol. . Fasc. II. Servii grammatici appendix. Indices. 
Wird hiermit vollstündig. 

Statius' Silvae, herausg. u. erkl. v. A. Vollmer. 
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